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هللا یلا  ریس  يارب  جاجح  78تغارف 
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یحور یبلق و  رفس  78جح ،

هللا یلا  عاطقنا  هلیسو  جح  رد  بلق  79روضح 

جح تصرف  زا  هنیهب  يریگ  80هرهب 

مالسا تما  تدحو  يارب  یتصرف  80جح 

جح زا  يرازبا  هدافتسا  81مدع 

یمالسا يروهمج  يارب  یتصرف  82جح 

ناناملسم تیمولظم  هدنهد  باتزاب  ناریا  یمالسا  83يروهمج 

یعامتجا حالصا  84يزاسدوخ و 

بالقنا ياهدرواتسد  زا  84يرادساپ 

یناریا جاجح  تسرپرس  86شرازگ 

اه ناوراک  ناریدم  نویناحور و  يرسارس  88شیامه 

88هراشا

جاجح تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  88نانخس 

شیامه رد  نامزاس  سییر  90نانخس 

تنس لها  جح  نارازگراک  91ییامهدرگ 

جاجح گرزب  92ییامهدرگ 

92هراشا

جاجح تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  92نانخس 

هثعب شهوژپ  شزومآ و  نواعم  93هبحاصم 

نارهت ناتسا  ترایز  جح و  ریدم  94نانخس 

نارهت هعمجزامن  رد  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  95ینارنخس 

« جح هوکش   » 96ییامهدرگ

96هراشا

یناریا جاجح  تسرپرس  96نانخس 

ترایز جح و  نامزاس  تسایر  98نانخس 

ناریا یمالسا  يروهمج  ییامیپاوه  لماع  ریدم  98نانخس 
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یناریا جاجح  تسرپرس  روضح  اب  ناوراک  نیلوا  99هقردب 

يربخ يوگو  تفگ  همانرب  رد  جاجح  تسرپرس  100تکرش 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ياهتیلاعف  مود : 103لصف 

103هراشا

هیقف یلو  یگدنیامن  رتفد  لوا : 105شخب 

یناریا جاجح  تسرپرس  زا  105لابقتسا 

جاجح تسرپرس  106ياهتاقالم 

106هراشا

هرونم هنیدم  رد  اهتاقالم  106فلا :

106هراشا

دیلقت ماظع  عجارم  رتافد  ناگدنیامن  اب  106تاقالم 

قارع هثعب  اب  107رادید 

رصم هثعب  سییر  اب  110رادید 

لاگنس هثعب  سییر  اب  111رادید 

نانبل هثعب  اب  112تاقالم 

نمی هثعب  ياضعا  اب  114رادید 

يزنودنا ياملع  اب  116رادید 

همرکم هکم  رد  اه  تاقالم  116ب :

116هراشا

نانبل هثعب  اب  117رادید 

نیچ هثعب  سییر  اب  119رادید 

نامع هثعب  اب  121رادید 

نیرحب هثعب  سییر  اب  123رادید 

جاع لحاس  ناناملسم  ربهر  اب  125رادید 

ناتسکاپ یبهذم  روما  ریزو  اب  126رادید 

ریازجلا ینید  روما  ریزو  اب  128رادید 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


يزنودنا ینید  روما  ریزو  129رادید 

نادوس داشرا  ریزو  اب  131رادید 

ناتسناغفا ناملراپ  ياضعا  اب  133رادید 

نانبل نیملسم  ياملع  عمجت  سییر  اب  134رادید 

هیقف یلو  هدنیامن  136ياهدیدزاب 

136هراشا

اه هثعب  زا  دیدزاب  136کی :

يزنودنا هثعب  زا  136دیدزاب 

عجارم هثعب  زا  136دیدزاب 

قارع هثعب  زا  137دیدزاب 

نانبل هللا  بزح  هثعب  زا  139دیدزاب 

اهشخب اهدحاو و  زا  دیدزاب  140ود :

هنیدم رد  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  زا  140رادید 

هنیدم داتس  زا  141دیدزاب 

هکم داتس  زا  141رادید 

سوبوتا ياههاگتسیا  زا  142رادید 

انم رد  یکشزپ  تئیه  زکرم  زا  143رادید 

یگنهرف تالوصحم  هاگشیامن  زا  143رادید 

هکم رد  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  زا  145رادید 

اهناوراک زا  رادید  146هس :

ییایزنودنا ياه  ناوراک  زا  146رادید 

هنیدم رد  یناریا  ياه  ناوراک  زا  146رادید 

هیکرت ياهناوراک  زا  147دیدزاب 

هکم رد  یناریا  ياه  ناوراک  زا  148رادید 

نازابناج ناوراک  زا  149رادید 

هرونم هنیدم  رد  هثعب  یلخاد  ياهرادید  تاسلج و  151ج :
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نامزاس هثعب و  نارازگراک  151هسلج 

یگنهامه ياروش  152هسلج 

اه ناوراک  ناریدم  154ییامهدرگ 

یکشزپ تئیه  155هسلج 

هثعب للملا  نیب  تنواعم  یملع  تئیه  156رادید 

امیس ادص و  هورگ  157رادید 

همرکم هکم  رد  هثعب  یلخاد  ياهرادید  تاسلج و  160.د 

یگنهامه ياروش  160هسلج 

هیقف یلو  هدنیامن  اب  هثعب  نیطبار  161رادید 

قیرشت مایا  زا  سپ  یگنهامه  162ياروش 

يربخ تسشن  163يرازگرب 

رئاز هیرشن  نانکراک  اب  166تسشن 

تنس لها  نادنمشیدنا  زا  یعمج  اب  167رادید 

اه هناسر  ناراگنربخ  اب  169رادید 

ییارجا تنواعم  نانکراک  171رادید 

يرازگرکش شیاین و  نییآ  171يرازگرب 

جح 87 رد  دیلقت  عجارم  172رتافد 

یمومع طباور  مود : 175شخب 

یمومع طباور  یلک  175ياهتیلاعف 

ینآرق هورگ  اب  177ییانشآ 

177هراشا

هورگ لوؤسم  یعیضر  رتکد  178نانخس 

ینآرق هورگ  ياه  181همانرب 

هثعب هژیو  ياه  181همانرب 

اهناوراک ياه  181همانرب 

مارحلادجسم رد  همانرب  182يارجا 
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نآرق ناوراک  ياه  182يروآون 

اعد لفاحم  182يرازگرب 

182هراشا

لیمک ياعد  يرازگرب  راثآ  183تیمها و 

لیمک ياعد  مسارم  184يرازگرب 

هبدن ياعد  185مسارم 

هثعب رد  یمومع  تاسلج  186يرازگرب 

قیرشت مایا  ياه  186همانرب 

ناکرشم زا  تئارب  186مسارم 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  هاگدید  زا  ناکرشم  زا  186تئارب 

یناریا جاجح  تسرپرس  188هاگدید 

تئارب مسارم  يرازگرب  يارب  188یگدامآ 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم  189زاغآ 

بالقنا مظعم  ربهر  مایپ  189حورشم 

189هراشا

یندم قاحسا  يولوم  195تاراهظا 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم  ياه  196هیشاح 

بالقنا مظعم  ربهر  مایپ  199همجرت 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم  يربخ  199ساکعنا 

هفرع ياعد  مسارم  202يرازگرب 

نامحرلا فویض  نامداخ  204نامدای 

یمالسا نهیم  هب  یناریا  جاجح  تسرپرس  204تشگزاب 

هنیدم رد  جاجح  تسرپرس  205نیشناج 

اه تاقالم  205فلا :

205هراشا

يزنودنا ناکشزپ  زا  یعمج  اب  205رادید 
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یناتسکاپ نایوجشناد  زا  یعمج  اب  206رادید 

هیروس روشک  جاجح  اب  206رادید 

ناتسناغفا ياملع  اب  207رادید 

هیکرت جاجح  زا  یعمج  اب  208رادید 

اهتسشن اهدیدزاب و  209ب :

ینامرد زکرم  زا  209رادید 

نویناحور نیطبار  اب  209رادید 

هنیدم داتس  ياضعا  اب  210رادید 

هثعب ياه  تیریدم  اه و  تنواعم  تیلاعف  موس : 211شخب 

شهوژپ شزومآ و  تنواعم  . 1211

211هراشا

تنواعم درکلمع  هراب  رد  شهوژپو  شزومآ  نواعم  211نانخس 

یشهوژپ 211تامادقا 

یشزومآ 213تامادقا 

یگنهرف 214تامادقا 

یگنهرف ياه  همانرب  215هعسوت 

( یگنهرف روما  يزیر و  همانرب  لوؤسم   ) يراصح نیملسملاو  مالسالا  هجح  اب  216هبحاصم 

همرکم هکم  رد  یگنهرف  ياهتیلاعف  224شرازگ 

224هراشا

هناگ هُن  قطانم  اب  224لماعت 

اه ناوراک  یگنهرف  ياه  225هکبش 

« هداوناخ جاودزا و   » زور و  ینیمخ 1 » ماما  جح و   » زور تشاد  225ساپ 

براجت لاقتنا  یگنهرف ، 226ياهوگلا 

یگنهرف 228یجنسزاین 

228هراشا

یجنسرظن ناراکمه  اب  كرتشم  228تاسلج 
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قیرشت مایا  هناتسآ  رد  هرواشم يا  229تامدخ 

229هراشا

یشخب نورد  229تاسلج 

تاقباسم 230يرازگرب 

یگنهرف ياهاروش  عمج  رد  230روضح 

یگنهرف سانشراک  یتاقرم ، هط  دیس  مالسالا  تجح  اب  وگو  230تفگ 

هناخباتک 233ياهتیلاعف 

233هراشا

بوتکم 234هناخباتک 

یلاتیجید 234هناخباتک 

هارمه 235هناخباتک 

دیدج ياهرازفا  مرن  زا  يرادرب  236هدرپ 

: هقیقحلا یلا  رازفا  مرن  . 1236

: جح يابهص  رازفا  مرن  . 2236

هنابز ود  یلاتیجید  236هناخباتک 

تالاؤس هب  ینفلت  ییوگ  خساپ  236هکبش 

ءاتفتسا 237ياروش 

نویناحور روما  تنواعم  . 2240

نویناحور روما  نابز  زا  اه  ناوراک  نویناحور  240تیعضو 

نویناحور روما  تنواعم  ياه  242همانرب 

اه هنیعم  نیعم و  نویناحور  هسلج  شیامه  242يرازگرب 

شیامه رد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  242نانخس 

نویناحور يارب  تاسلج  يرازگرب  244داهنشیپ 

رترب نویناحور  244قیوشت 

نویناحور کسانم  شزومآ  245تاسلج 

نویناحور يارب  هژیو  هرود  245ترایز 
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نارهاوخ 246دحاو 

نارهاوخ دحاو  لوؤسم  اب  وگو  246تفگ 

نویناحور روما  تنواعم  تامادقا  248هصالخ 

یبایزرا تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم  . 3250

یبایزرا تراظن و  250ترورض 

انبم نواعم  251نانخس 

مسوم 87 رد  یبایشزرا  253لدم 

یسرباسح هژیو و  تراظن  256تیریدم 

256هراشا

یقوقح روما  تایاکش و  هب  257یگدیسر 

یصصخت 257تراظن 

258یجنسرظن

هنایار 259زکرم 

تنواعم 259رتفد 

نارئاز هب   ti تامدخ 260هئارا 

للملا نیب  روما  تنواعم  . 4263

263هراشا

رالاس ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  تجح  اب  وگو  264تفگ 

جح 87 رد  هدش  رازگرب  ياه  271شیامه 

لاصو هماگنه  271شیامه 

ناگبخن 273شیامه 

نز تلزنم  274شیامه 

274هراشا

یناریا جاجح  تسرپرس  275نانخس 

يدزی حابصم  هللا  هیآ  279نانخس 

قارع زا  نیسح  يرُشب  رتکد  مناخ  280نانخس 
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سدق شیامه  280يرازگرب 

280هراشا

سدق شیامه  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  281نانخس 

مالسا ياملع  284شیامه 

: تیب لها  یللملا  نیب  285شیامه 

285هراشا

یفصآ هللا  هیآ  286نانخس 

قارع زا  ریغص  نیدلا  لالج  خیش  286نانخس 

نانبل زا  تاکرب  مرکا  خیش  287نانخس 

ناتسکاپ زا  يوقن  یقتدمحم  دیس  288نانخس 

اکیرمآ زا  يرفعج  یسوم  رتکد  288نانخس 

تنس لها  تیریدم  . 5289

ناراطع نیملسملا  مالسالا و  تجح  289نانخس 

289هراشا

ناریا تنس  لها  289هاگیاج 

تنس لها  ياه  ناوراک  289تیعضو 

یناسارخ نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  وگو  290تفگ 

( تنس لها  تیریدم  نیشناج  )290

تنس لها  تیریدم  ياه  293شیامه 

تنس لها  ياه  ناوراک  ناریدم  293شیامه 

293هراشا

یندم قاحسا  يولوم  294نانخس 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  تنس  لها  تیریدم  ناراطع ، مالسالا  هجح  294ینارنخس 

یسایلا نیسحدمحم  رتکد  295ینارنخس 

ع)  ) تیب لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تبحم  296شیامه 

( تنس لها  ياتفا  شخب  لوؤسم   ) یندم قاحسا  يولوم  ياقآ  بانج  اب  وگو  297تفگ 
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مسوم رد  تنس  لها  تیریدم  درک  300لمع 

یهاگحبص ياه  تسشن  . 1300

اه ناوراک  هب  یشکرس  . 2301

نویناحور هیجوت  دورو و  تبث  . 3301

راک شرازگ  تفایرد  . 4301

هژیو هرود  ترایز  يرازگرب  . 5302

اه ناوراک  هب  كرتشم  یغیلبت  ياه  میت  مازعا  . 6302

یمومع تاطابترا  . 7303

هناسر يا ياه  تیلاعف  . 8303

رئاز هیرشن  همان  هژیو  راشتنا  يارب  مادقا  . 9303

تاعجارم یعرش و  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  . 10304

کسانم همانرب  طبض  . 11304

تنس لها  تیریدم  ياه  شیامه  . 12305

یمالسا ندمت  يایحا  روحم  نآرق ، 305شیامه 

هثعب ياه  شیامه  رگید  يرازگرب  رد  306يراکمه 

یناسر عالطا  تاطابترا و  تیریدم  . 6307

307هراشا

مسوم رد  تیریدم  308درکلمع 

یناسر عالطا  تاطابترا و  ریدم  310نانخس 

رئاز 313هیرشن 

رئاز هیرشن  ریبدرس  اب  وگو  314تفگ 

کیبل تیاس  ربخ  لوؤسم  اب  وگو  317تفگ 

ییارجا تنواعم  . 7321

321هراشا

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ییارجا  نواعم  اب  وگو  321تفگ 

رعشم یگنهرف  326هسسؤم 
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يرصب یعمس  لوؤسم  اب  وگو  326تفگ 

اهناوراک نارئاز و  موس : 331لصف 

331هراشا

نارئاز لوا : 333شخب 

یناریا نارئاز  333فلا :

نارئاز رامآ  333تاعالطا و 

جح 87 مسوم  رد  یناریا  نارئاز  333دادعت 

زاورپ هاگتسیا  ساسا  رب  نارئاز  333رامآ 

لاس يالاب 18  تیعمج  رفن  رازه  دص  ره  رد  رئاز  334دادعت 

نارئاز ینس  335بیکرت 

رئاز نیرتکچوک  نیرت و  335نسم 

لاس يالاب 70  نارئاز  دادعت  336دشر 

نارئاز يرامیب  336تیعضو 

نارئاز تالیصحت  336حطس 

عتمت جح  تبون  رد  نارئاز  336دادعت 

نارئاز ثداوح  337رابخا و 

نارئاز هیمهس  337شیازفا 

رگراثیا نارئاز  338مازعا 

یناریا نارئاز  دهعت  زا  338يرابخا 

دیسر شبحاص  هب  هکم  رد  نارهت ، رد  هدشمگ  338لوپ 

یسیلگنا ناملسم  رئاز  هب  هارمه  نفلت  یشوگ  لوپ و  338ندنادرگرب 

شبحاص هب  لایر  اه  نویلیم  339ندنادرگزاب 

فداصت رثا  رد  رئاز  کی  339گرم 

جح تدم  شهاک  339لامتحا 

یناریا رئاز  زا  340تقرس 

قیصلت هب  مهتم  یناریا  رئاز  340يدازآ 
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ناتسبرع نویزیولت  رد  یناریا  جاجح  مازعا  یگنوگچ  340یسررب 

لته هرجنپ  زا  یناریا  رئاز  کی  341طوقس 

ناوراک زا  هدنام  اج  341رئاز 

همانرذگ نتشادن  هارمه  342لکشم 

ردخم داوم  لمح  342لکشم 

عیقب رد  یناریا  342نارئاز 

یگنهرف ياهیروآون  345تاراکتبا و 

345هراشا

یناتسلگ نارئاز  يزاون  345میتی 

جح رد  دیهش  کی  همان  تیصو  345يارجا 

ریخ ياهراک  رد  نارئاز  346تکرش 

یتاغوس دیرخ  یناریا و  347نارئاز 

347هراشا

رئاز هاگن  زا  جح  348یتاغوس 

یناریا نارئاز  ینفلت  352ياهسامت 

352هراشا

اه سامت  کیفارت  353شیازفا 

یناریا جاجح  ياهکمایپ  رد  جح » »353

روشک زا  جراخ  میقم  نایناریا  357ب :

357هراشا

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  سییر  357نانخس 

اهناوراک مود : 359شخب 

یناریا ياهناوراک  دمآو  تفر  359همانرب 

رعاشم يوس  هب  اهناوراک  359تکرح 

همرکم هکم  هب  نازابناج  ناوراک  360دورو 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  361نانخس 
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ادهش هداوناخ  عمج  رد  361فلا :

نازابناج ناوراک  رد  362ب :

یگنهرف تالوصحم  هاگشیامن  زا  363یشرازگ 

363هراشا

( ادهش  ) هرامش 1 364هفرغ 

( هزور ياه 30  همانرب   ) هرامش 2 365هفرغ 

( ریدقت ياه  حول   ) 366هفرغ 3

( یحیرفت یشزومآ و  يودرا   ) 366هفرغ 4

( یشزومآ تاوزج  روشورب و   ) 367هفرغ 5

( تالاقم تارطاخ و   ) هرامش 6 367هفرغ 

( زامن ینآرق و  ياه  تیلاعف   ) هرامش 7 367هفرغ 

( هقباسم یس  زور  یس   ) هرامش 8 368هفرغ 

( ینارمع یگنهرف - ياه  تیلاعف   ) هرامش 9 368هفرغ 

( تایرشن  ) هرامش 10 369هفرغ 

( یبحتسم لامعا  اب  نارئاز  تغارف  تاقوا  يزاس  ینغ   ) هرامش 11 370هفرغ 

:( نیموصعم همئا  نانخس  زا  يزارف   ) هرامش 12 371هفرغ 

( رایس هناخباتک   ) هرامش 13 372هفرغ 

( جح نییبت   ) هرامش 14 372هفرغ 

( یکینورتکلا تاعالطا   ) هرامش 15 373هفرغ 

( ناکدوک یشاقن   ) هرامش 16 378هفرغ 

اهناوراک یگنهرف  378ياهتیلاعف 

378هراشا

جح تاکرب  يراگدنام  ظفح و  379حرط 

نارئاز هب  تیلوؤسم  يراذگاو  راک و  379میسقت 

نارئاز هب  ینامسآ  رفس  مه  تراک  380هئارا 

نآرق توالت  گنهرف  380جیورت 
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هیریخ هسسؤم  يزادنا  381هار 

ناوراک رد  دنم  ناوت  دارفا  تیفرظ  زا  381هدافتسا 

هرطاخ بش  382يرازگرب 

ادهش دای  382تشادگرزب 

تایفو دایعا و  رد  مسارم  383يرازگرب 

لامعا هبساحم  383حرط 

هرایزلا بیان  383حرط 

اه ناوراک  یگنهرف  ياهراک  یسانش  384بیسآ 

راکمه ياهداهن  اهنامزاس و  مراهچ : 387لصف 

387هراشا

ترایز جح و  389نامزاس 

389هراشا

نامزاس سییر  نابز  زا  جح 87  389ياهیگژیو 

نکسم 391تیعضو 

لقن لمح و  394تیعضو 

هیذغت 396تیعضو 

زکرمتم هناخزپشآ  يزادنا  397هار 

يزکرم ياه  هناخزپشآ  رد  راک  398شدرگ 

یتینما 400تیعضو 

رامآ تاعالطا و  402تیعضو 

جح 87 رد  یهافر  404تیعضو 

جح 87 رد  رعاشم  405تیعضو 

رعاشم هب  نارئاز  405لاقتنا 

رعاشم رد  ناکسا  407تیعضو 

ینابرق 407تیعضو 

امیس ادص و  412نامزاس 
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جح يونعم  رفس  نییبت  رد  یلم  هناسر  412شقن 

جح بسانم  تامغن  414دیلوت 

جح مسوم  رد  امیس  ادص و  ياه  415ملیف 

جح هتفه  يارب  یلم  هناسر  هژیو  ياه  417همانرب 

جح 87 رد  ادص  میت  درک  419لمع 

يراج لاس  رد  یکشزپ  421تیعضو 

421هراشا

تمالس هکبش  422داجیا 

رعاشم رد  یکشزپ  422تئیه 

روشک ییامیپاوه  424نامزاس 

424هراشا

اهزاورپ عورش  زا  شیپ  424تامادقا 

اهزاورپ 425زاغآ 

جاجح ياهزاورپ  426تالکشم 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  428نامزاس 

428هراشا

يوفطصم رتکد  اب  428هبحاصم 

یناهج تراجت  437نامزاس 

437هراشا

یگنهرف یناگرزاب و  نالوؤسم  437مامتها 

هجراخ روما  440ترازو 

440هراشا

نایناریا هناخ  444لیکشت 

ناریا یمالسا  يروهمج  446كرمگ 

446هراشا

یفاضا راب  447هنیزه 
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ناتسبرع تامادقا  مجنپ : 449لصف 

449هراشا

یگنهرف تامادقا  لوا : 451شخب 

451هراشا

عیقب ناتسربق  451تیعضو 

فاقوا ترازو  454تامادقا 

دجاسم يزاس  455هدامآ 

اه هناسر  رد  455جح 87 

ینویزیولت ییویدار  ياه  455همانرب 

جح ياهناسر  456ششوپ 

جح يربخ  457ششوپ 

هناگیب ياه  هناسر  رد  457جح 

رابخا 459تاعالطا و 

خیرات جح  459نیرتتیعمجرپ 

لاس هعمجزامن  نیرت  459هدرتسگ 

هبعک دیدج  هدرپ  460لیوحت 

ناراب زامن  461هماقا 

هجح يذ  هام  لالهتسا  462ناوخارف 

نابرق دیع  462نالعا 

رئاز کی  نابز  زا  يرقلا  ما  هاگشناد  اب  463ییانشآ 

جح مسوم  رد  ناتسبرع  ياه  464شیامه 

464هراشا

« یبرغ ياهروشک  رد  مالسا   » 464سنارفنک

(« ص  ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  ییانشآ   » 464ییامهدرگ

جح گنهرف  465شیامه 

رشب قوقح  گنهرف  466شیامه 
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ییارجا تامادقا  مود : 467شخب 

ناتسبرع رد  جح  مسارم  يارجا  رد  راکمه  ياه  467نامزاس 

یهافر روما  469تالیهست و 

469هراشا

نایناریا اب  بسانم  469يراکمه 

نایناریا يارب  رتهب  470تالیهست 

ناگیار ياهرچلیو  471هیارا 

جاجح نیب  ردرتچ  471عیزوت 

هعسوت 471بیرخت و 

471هراشا

انم رد  ناکسا  تیفرظ  472شیازفا 

تارمج لپ  تیفرظ  473شیازفا 

ینوکسم دحاو  473بیرخت 150 

اعسم 473هعسوت 

مارحلادجسم 474هعسوت 

یبنلادجسم 474هعسوت 

یتینما 475تامادقا 

475هراشا

جح مسوم  رد  تینما  475هعسوت 

نارئاز هب  سیلپ  ياه  476هیصوت 

اهیسرزاب 477دیدشت 

قاچاق نارئاز  هب  477رادشه 

ازیو نودب  نارئاز  اب  478دروخرب 

ناشورفتسد زا  479يریگولج 

گنهآ شیپ  ياه  479هورگ 

نارئاز هب  479رادشه 
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یتشادهب یکشزپ و  480تامادقا 

480هراشا

یتشادهب زکارم  اه و  ناتسرامیب  480زیهجت 

نز راتسرپ  کشزپ و  يریگراک  482هب 

اهناتسرامیب 483زیهجت 

یکیفارت 483تامادقا 

483هراشا

لقن لمح و  483لرتنک 

یکیفارت 485تاررقم 

جاجح ددرت  486یهدناماس 

یتاطابترا 486تامادقا 

486هراشا

يدوعس تسپ  هرادا  487تامدخ 

یتارباخم 487تامدخ 

رعاشم هژیو  488تامادقا 

488هراشا

یلامتحا تارطخ  ینیب  488شیپ 

جاجح ماحدزا  یهد  490ناماس 

یتنرتنیا رگوجو  تسج  زا  491هدافتسا 

یفاضا راب  لمح  زا  491يریگولج 

ربعمّدس زا  492يریگولج 

تارمج یمر  يدنب  492نامز 

ناتسبرع زا  493نوگانوگ 

هنیدم نانامهیم  493شیازفا 

ناتسبرع رد  یلام  نارحب  494راثآ 

ناتسبرع ياهرازاب  495قنور 
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هدج هب  هنازور  زاورپ  497دادعت 

لاسما نارئاز  497رامش 

اهالاک ینارگ  تمیق و  497شیازفا 

ردخم داوم  دروم  رد  ناتسبرع  498نیناوق 

ناتسبرع رد  نکسم  499لکشم 

هنیدم رد  ییادها  ياذغ  500دادعت 

جاجح یفرصم  بآ  500نیمأت 

مارحلادجسم هعسوت  رد  اه  ییایناتیرب  501تکراشم 

للم جح  مشش : 503لصف 

503هراشا

ایسآ هراق  ناناملسم  يرازگ  506جح 

ندرا 506ناناملسم 

ناتسکبزا 506ناناملسم 

يزنودنا 507ناناملسم 

نیرحب 507ناناملسم 

ناتسکیجات 508ناناملسم 

دنلیات 509ناناملسم 

هیکرت 510ناناملسم 

ناتسکاپ 511ناناملسم 

نیچ 512ناناملسم 

هیروس 514ناناملسم 

قارع 514ناناملسم 

نامع 516ناناملسم 

نیطسلف 516ناناملسم 

رطق 518ناناملسم 

تیوک 519ناناملسم 
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نانبل 519ناناملسم 

يزلام 520ناناملسم 

دنه 522ناناملسم 

اقیرفآ هراق  ناناملسم  يرازگ  524جح 

جاعلحاس 524ناناملسم 

لاگنس 524ناناملسم 

نادوس 525ناناملسم 

رصم 526ناناملسم 

یناتیروم 527ناناملسم 

هیرجین 527ناناملسم 

اکیرمآ هراق  ناناملسم  يرازگ  529جح 

ییاکیرمآ 529ناناملسم 

جح رفس  رد  ییاکیرمآ  ناوج  زا  بلاج  529ییارجام 

اپورا هراق  ناناملسم  يرازگ  532جح 

شیرتا 532ناناملسم 

یبرغ ياپورا  532ناناملسم 

هیسور 533ناناملسم 

هسنارف 534ناناملسم 

للم جح  زا  536نوگانوگ 

اهروشک رد  536تعاطتسا 

رگید ياهروشک  جاجح  رفس  جراخم  اه و  538هنیزه 

سدقم نکاما  رد  نانز  یترایز  ياه  539تیدودحم 

عیقب رد  اهروشک  ریاس  541جاجح 

وسافانیکروب جاجح  542لکشم 

ایناپسا رد  نابرق  542دیع 

اراتسآ زرم  زا  زاقفق  جاجح  543تشگزاب 
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نالوؤسم اهتیصخش و  اب  هبحاصم  متفه : 545لصف 

545هراشا

حابصم هللا  هیآ  اب  547هبحاصم 

یندم قاحسا  ياقآ  بانج  اب  554هبحاصم 

یسنوی نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  557هبحاصم 

نایمیحر نیملسملاو  مالسالا  هجح  اب  وگو  563تفگ 

يوداه نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  567هبحاصم 

یقیدص نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  573هبحاصم 

يدومحم ربکا  یلع  نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  581هبحاصم 

نایهللارون اضردمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  582هبحاصم 

جح زا  دعب  يربهر  مظعم  ماقم  اب  نارازگراک  رادید  587همتاخ :

587هراشا

یناریا جاجح  تسرپرس  590مایپ 

زکرم 592هرابرد 
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جح 29

باتک تاصخشم 

 - 1347 هللا ، تجح  تایب ، هسانشرس : 

.یقاحسا نیسح  تایب ، هللا  تجح  جح 29/ روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.سکع روصم ، : .ص [598  : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 3-195-540-964-978: 65000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.ق.ه لاس 1429 جح  شرازگ  رگید : ناونع  تشاددای : 

ترایز جح و  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  عوضوم : 

جح عوضوم : 

هفسلف جح --  عوضوم : 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هدوزفا :  هسانش 

BP3/ب6 ب9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/06 ییوید :  يدنب  هدر 

1808090 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

همدقم

هراشا
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هراشا

جح گرتس  تایلمع  .دنکیم  تیاکح  میظع  يودرا  نیا  فلتخم  داعبا  رد  ایوپ  تیریدم  ریبدـت و  زا  جـح ، ياههمانرب  مظنم  شخرچ 
هتـسیاش هک  دراد  هارمه  هب  ار  یتیریدـم  هدـنزرا  براجت  زا  یهوبنا  هلاس  ره  ییارجا ، یگنهرف و  دـُعب  رد  شیاهدورف ، زارف و  همه  اـب 

.دنوش نیودت  تبث و  ناگدنیآ  هب  لاقتنا  يارب  تسا 

هتفگان نکل  .تسا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  ياهتیلوؤسم  رامـش  رد  جـح ، خـیرات  تبث  يراـگن و  عیاـقو 
رد راذـگریثأت  عیاقو  باختنا  تاعالطا و  هب  یهدـتهج  ور ، نیا  زا  .تسین  ریذـپناکما  جـح  عیاقو  مامت  ییامنزاب  ناکما  هک  تسادـیپ 

تاعالطا و رابخا ، هوبنا  هب  هجوت  اب  ساسا و  نیا  رب  .دـیامنیم  يرورـض  يرازگجح  رد  زاس ، نایرج  تاـبث و  اـب  تکرح  کـی  داـجیا 
يروحم راتخاس  هب  يروحم  رامش  زور  زا  جح ، باتک  شراگن  تسرهف و  اهروحم ، میظنت  درکیور  فلتخم ، ياهـشخب  ياهدرکراک 

.تفای رییغت  یعوضوم  زکرمت  و 

هچنآ درک  اـعدا  ناوتیمن  دـبلط و  یم  لاـقتنا  هرود  ندـش  يرپس  يارب  ار  بساـنم  یناـمز  هزاـت و  يدرکیور  يرییغت  ره  تسا ، یعیبط 
لوصولا لهـس  ار  بلاطم  هب  یبای  تسد  اه ، يریگ  تهج  نیا  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  اـما  دوش  ققحم  لاـس  نیلوا  رد  هدوب ، رظندـم 

زا نآ ، رد  يرگنزاب  تاحالـصا و  ماجنا  اـهدرکلمع و  یباـیزرا  اـًلوصا  .دزاـس  یم  راومه  یلاـعت ، لـماکت و  يارب  ار  هار  دـنک و  یم 
: تسا ریز  دراوم  درکیور  نیا  ياهیگژیو  نیرت  مهم  .تسا  تیمها  زیاح  رایسب  یشور ، يراتخاس و  تهج 

.جح تایلمع  رد  فلتخم  ياههقلح  لحارم و  همه  هب  هجوت  يرگندنیارف و  فلا :

.بلاطم میظنت  رد  داعبا  همه  هب  نتخادرپ  یقطنمماظن و  نتشاد  ب :

.جح ینامزاس  راتخاس  اب  رابخا  عیاقو و  ساکعنا  ندوب  گنهامه  ج :

.جح تایلمع  رد  اهنآ  تکراشم  اهدحاو و  اهتنواعم و  همه  شقن  ندوب  نشور  د :

.اهنآ درکلمع  هب  نتخادرپ  راکمه و  ياه  نامزاس  اهداهن و  هب  هجوت  ه :
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.بلاطم یخرب  رارکت  زا  يریگشیپ  تاعوضوم و  حرط  رد  زکرمت  و :

.یعوضوم تروص  هب  باتک  ياوتحم  هب  نابطاخم  ناسآ  یسرتسد  ز :

.فلتخم تاعوضوم  هراب  رد  لیلحت  ناکما  ییاوتحم و  ماجسنا  ح :

: زا دناترابع  ددرگ  نیودت  نآ  ساسا  رب  جح  باتک  لاس  ره  تسا  رارق  هک  یبوصم  ياهروحم 

.هثعب فلتخم  ياهدحاو  اهتنواعم و  اهشخب ، هئارا  لباق  درکلمع  تبث  . 1

(. لاس ره  دیدج  ياهدرکلمع  تاقافتا و  ) جح ییارجا  فلتخم  ياهدحاو  اهتنواعم و  ياهدرکلمع  اه و  تیلاعف  . 2

.هیقف یلو  مرتحم  هدنیامن  ياه  هبحاصم  اهوگو و  تفگ  اهرادید ، اهتاقالم ، . 3

.لاس ره  هژیو  تاقافتا  مهم و  ياهدادیور  . 4

.نآ اب  طبترم  هدش  ماجنا  ياهراک  لاس و  ره  هژیو  راعش  . 5

.نارئاز يونعم  یقالخا و  یحور ، ياهیگژیو  نایب  لاس و  ره  رد  نایناریا  يرازگ  جح  . 6

.نانآ هب  طوبرم  ياه  هژیو  تبث  للم و  ماوقا و  ریاس  يرازگ  جح  . 7

.نآ دننام  هورم و  افص و  تارمج ، دننام  لاس ؛ ره  هژیو  ناتسبرع ، رد  یگنهرف  یعامتجا و  ینارمع ، تالوحت  رییغت و  تبث  . 8

.نآ دننام  اه و  مایپ  اهشیامه ، ناتسبرع ، جح ، هب  طوبرم  ياهروحم  . 9

.لاس ره  هژیو  نانامهیم  اه و  تیصخش  اب  هبحاصم  . 10

.لاس ره  هدش  غالبا  تاررقم  اهلمعلاروتسد و  . 11

.اهشیامه هبدن و  لیمک ، ياعد  تئارب ، دننام  یمومع ؛ مسارم  . 12

باـتک نیا  رد  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  عیاـقو ، همه  ساـکعنا  نآ ، نوگاـنوگ  داـعبا  جـح و  تاـیلمع  یگدرتسگ  تهج  هب  هتبلا 
یهد و تهج  دیـسر ، باتک  نیودـت  ناراکردـنا  تسد  هب  هک  یتوافتم  تاعالطا  اهتنواعم و  راـک  عون  نینچمه  .دـشاب  یمن  رودـقم 

تروص جح  باتک  نیودت  يارب  مزال  یعاسم  لاح  نیا  اب  .دومن  یم  لکشم  رایسب  اه  نآ  يزاس  ناسکی 
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.تفرگ

یتآ ياهلاس  رد  جـح  باتک  نیودـت  رد  يرتشیب  تارییغت  أشنم  يریگتهج ، شالت و  نیا  ییافوکـش ، يروآون و  لاـس  رد  تسا  دـیما 
لاس ره  جح  باتک  هب  ار  ياهـشوپ  دوخ ، ياهراک  رانک  رد  جـح ، مسوم  رد  هژیو  هب  لاس و  لوط  رد  هثعب  فلتخم  ياهـشخب  دـشاب و 
یب ياه  شالت  هدش و  طبض  تبث و  دریگ  یم  ماجنا  یتآ  جح  يرازگرب  ياتسار  رد  مسوم  زا  سپ  هک  یمادقا  ره  دنهد و  صاصتخا 

.دوش هدرپس  خیرات  هظفاح  هب  جح  باتک  بلاق  رد  ناراکردنا  تسد  هبئاش 

مزال دوخ  رب  زین  ام  .دـننیچرب  هشوخ  نانآ  براجت  نمرخ  زا  دننیـشنب و  ناگتـشذگ  ناوخ  رب  ناگدـنیآ  هک  تسا  نینچ  مسر  اـًلومعم 
یندوتـس غیرد و  یب  شالت  میـشاب و  هتـشاد  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  لبق ، ياه  لاس  رد  جـح  باتک  نارگنیودـت  تامحز  زا  میدـید 

.میهن جرا  ار  نانآ 

رد یساسا  رییغت  هب  ار  ام  ییافوکش  يروآون و  لاس  رد  هچ  نآ  اما  تسا  هتشاد  یلماکت  دنور  جح  باتک  نیودت  هلاسره  کش  نودب 
اهیتساک یخرب  ندرک  فرطرب  جـح و  میظع  تایلمع  دنمـشزرا  براجت  ندرک  رتیدربراک  تشاداو  مهم  باتک  نیا  شراگن  درکیور 

اهنامزاس و اهداهن ، نوچمه  يرگید  ياههورگ  ترایز ، جـح و  نارازگراک  رب  هوالع  ام ، داـقتعا  هب  هک  دوب  نآ  ناـبطاخم  هعـسوت  و 
رثا نیا  زا  دنناوتیم  ترایز  جـح و  هصرع  رد  ییارجا  یگنهرف و  ياهتیلاعف  هب  نادـنمقالع  نایوجـشناد و  روشک و  یگنهرف  نالوؤسم 

.دنوش دنمهرهب 

اهتیریدم اهتنواعم ، همه  يراکمه  یلدمه و  نوهرم  جح 87 ، باتک  نیودت  گرزب و  تایلمع  هضیرف و  نیا  هتـسیاش  مظنم و  يارجا 
ياه تیلاعف  هب  ناکما  دـح  رد  ریگارف ، یهاگن  اب  میاهدیـشوک  ور ، نیا  زا  تسا ؛ رگید  ياهداهن  اهنامزاس و  زا  يرایـسب  تکراشم  و 

.میزادرپب اهنآ  همه 

باتک نیودت  یگنوگچ 
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يربهر و مظعم  ماقم  هثعب  راـتخاس  ساـسا  رب  ادـتبا  هتفگـشیپ ، ياـهروحم  هیاـپ  رب  ّجـح 87 ، ياهدادـخر  بلاطم و  ِيروآدرگ  يارب 
شزومآ و مرتـحم  نواـعم  قیرط  زا  میظنت و  یتـسرهف  باـتک ، درکیور  رییغت  هب  هجوـت  اـب  نآ و  ياـه  تیریدـم  اـهتنواعم و  درکلمع 

تیآ یناریا ، جاجح  تسرپ  رس  هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  هب  رکسع  یـضاق  یلعدیـس  ياقآ  نیملـسملا ، مالـسالا و  تجح  شهوژپ 
.دیدرگ هئارا  يرهش  ير  هللا 

دوخ يارب  ياهناگادج  شرازگ  ترایز  جح و  نامزاس  هکنیا  هب  هجوت  اب  : » دنتـشون نآ  لیذ  يداهنـشیپ ، تسرهف  دییأت  نمـض  ناشیا 
«. ددرگ فذح  ییارجا  روما  هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  دنکیم ، هیهت 

يوس زا  لقتـسم  تروص  هب  دـیدرگ و  فذـح  لقتـسم ، شخب  کی  ناونع  هب  ترایز ، جـح و  ناـمزاس  درکلمع  ِشرازگ  ور ، نیا  زا 
.دش دهاوخ  رشتنم  ترایز  جح و  نامزاس  یمومع  طباور 

یگنوگچ زا  یهاگآ  نمـض  ات  دـیدرگ  لاسرا  زین  نانآ  يارب  هدـش ، حالـصا  تسرهف  اهدـحاو ، اهـشخب و  همه  تکراشم  هب  هجوت  اب 
، هناتخبشوخ .دننک  مالعا  ار  شراگن  هویش  اوتحم و  دروم  رد  دوخ  ياهداهنشیپ  رظن ، دروم  ياوتحم  نیمأت  باتک و  ياوتحم  نیودت و 

رارق مرتحم  ناریدم  نانواعم و  لابقتـسا  دروم  تشاد ، ریگارف  یهاگن  هثعب ، يازجا  همه  درکلمع  هب  تبـسن  تسرهف  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.تسا ریدقت  یسب  ياج  هک  دندروآ  لمع  هب  یبولطم  يراکمه  باتک ، ِنیودت  ناراکردنا  تسد  اب  یبوخ  هب  اهدحاو  همه  تفرگ و 

هب تبـسن  باتک  پاـچ  زا  لـبق  اـت  دـش  هئارا  هطوبرم  نیلوؤسم  هب  يزاـس  هداـمآ  پیاـت و  زا  سپ  شخب  ره  ياوتحم  دـعب ، هلحرم  رد 
تاعالطا ًالوا  راک ، نیا  اب  دـنیامن ، مادـقا  تاعالطا  يرگنزاب  حالطـصا و  هب  دـننک و  رظن  مالعا  دوخ  يراک  هزوح  هب  طوبرم  بلاطم 

ناراکردنا تسد  نالوؤسم و  نانواعم ، دییأت  دروم  باتک  بلاطم  ًایناث  هدش و  ذخا  هدنام  اجرب 
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.تفرگ رارق  جح 

جـح و نامزاس  ياه  شخب  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  ياهدـحاو  اهتیریدـم و  اـهتنواعم ، اـب  هبحاـصم  قیرط  زا  باـتک  ياوتحم  هدـمع 
یلاسرا بلاطم  رئاز و  هیرشن  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  هژیو  هب  یتنرتنیا  ياه  تیاس  جح ، هزوح  نادنمشیدنا  اه و  تیـصخش  ترایز ،
نیودـت قباوس  رد  اه  نآ  همه  دانـسا  هک  تسا  هدـش  نیمأت  ترایز  جـح و  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  فلتخم  ياه  شخب  زا 

.تسا دوجوم  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  رد  جح 87  باتک 

رگید دراوم  هدـمآ و  راب  کی  اه  نآ  لیـصفت  رارکت ، زا  يریگـشیپروظنم  هب  تسا  یفلتخم  داعبا  ياراد  بلاطم  زا  یخرب  هک  اجنآ  زا 
: تسا هدش  میظنت  لیذ  حرش  هب  لصف  تفه  رد  باتک  ياوتحم  هدش و  هداد  عاجرا  یقرواپ  رد 

رد تامادقا  هنیآ  تقیقح  رد  دراد و  جح  هتفه  ینعی  نآ  جوا  هطقن  هژیو  هب  جـح  رفـس  زا  شیپ  ياه  تیلاعف  هب  صاصتخا  لوا : لصف 
.تسا جح  هتفه  هژیو  هب  تمیزع  هماگنه  ناریا و 

.تسا هدمآ  اه  نآ  یبایزرا  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ياهدحاو  اهتیریدم و  اهتنواعم ، غیردیب  ياه  شالت  باتزاب  مود : لصف 

.دوشیم طوبرم  نارئاز  اه و  ناوراک  زا  معا  جح ، نابطاخم  يرازگ و  جح  یگنوگچ  درکلمع و  هب  موس : لصف 

هدوبمیهـس جـح  گرزب  تایلمع  یهدـنامزاس  كرادـت و  رد  هک  تسا  ییاهداهن  اه و  نامزاس  ياهیراکمه  ییامنزاب  مراهچ : لـصف 
.دنا

.تسا هدش  هتخادرپ  جح 87  يرازگرب  يارب  ناتسبرع  روشک  ییارجا  یگنهرف و  ياههمانرب  تامادقا و  تادیهمت ، هب  مجنپ : لصف 

.تسا هدش  سکعنم  ناهج  ياهروشک  ریاس  ناناملسم  رابخا  رامآ و  يرازگجح ، یگنوگچ  مشش : لصف 

.دشاب یم  اه  هبحاصم  لماش  تاقحلم ، متفه : لصف 
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جـح و روما  رد  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  مایپ  يربهر و  مظعم  ماقم  اـب  جـح  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  نارازگراـک  رادـید  زین  ناـیاپ  رد 
.تسا هدش  هتسب  باتک  هزاریش  ریواصت  همیمض  اب  هدمآ و  ترایز 

مینک رکشت  هنامیمص  دنا ، هداد  يرای  جح 87  بوتکم  دنـس  نیودت  رد  ار  ام  هک  یناسک  یمامت  زا  ات  مینادیم  دوخ  هفیظو  تیاهن  رد 
.مییامن تلاوح  نّانم  دنوادخ  هب  ار  ناگمه  رجا  و 

قیفوتلا یلو  ّهناو 
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جح 87 هناتسآ  رد  لوا : لصف 

جح داعبا  رد  ییارگون  رب  يرذگ 

هراشا
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نامرف هب  جـح ، مسوم  رد  دوخ  صاخ  ياه  تیفرظ  اه و  تصرف  همه  اـب  مالـسا ، تّما  یناـهج  هرگنک  هلاـس ، ره  هک  میناد  یم  کـین 
هتفرگ لکـش  یهلا  يایلوا  و  مالـسا - مظعا  ربمایپ  هژیو  هب  ناربماـیپ - ِیـشخبرارمتسا  لـیلخ و  میهاربا  يراذـگانب  گرزب و  دـنوادخ 

هدش کیدزن  یمیهاربا  جح  هب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  راب  رگید  ینالوط ، یترتف  زا  سپ  یناهج ، شیامه  نیا  يرازگرب  تسا و 
.تسا

يارب هراومه  نمـشد  تسا و  یمیهاربا  جح  يایحا  ینیمخ 1 ، ماما  ترـضح  ياه  يروآون  اهدروآ و  هر  نیرت  تیمها  اب  زا  ناـمگیب 
هدیشوک هتـسشنن و  ياپ  زا  يا  هظحل  ناهج ، ناناملـسم  رگید  هب  يرکفت  نینچ  لاقتنا  زا  يریگـشیپ  یـشیدناون و  نیا  ندنایامن  هّوشم 
رگایحا ِنیرفآ  تایح  از و  تکرح  مایپ  غالبا  زا  ات  دـنک  جیـسب  ییاکیرمآ  مالـسا  ياول  ریز  ار  شیوخ  تاناکما  رازبا و  یمامت  تسا 

.دوب دهاش  .ش  نینوخ 1366  جح  رد  ناوت  یم  ار  لباقت  نیا  جوا  هطقن  .دیامن  يریگولج  يدمحم 9  بان  مالسا 

ماما و ترـضح  ياه  شرگن  يروآون و  نیرت  مهم  .دـناهتفرگیپ  ار  رکفت  نامه  زین  یمالـسا  بالقنا  هنازرف  ربهر  لحار ، ماما  زا  سپ 
: درک لابند  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  جح  هلوقم  هب  تبسن  بالقنا  هنازرف  ربهر 

جح يونعم  دعُب  هب  ون ، هاگن  فلا :

رد نابرق ، دیعـس  دـیع  جـح و  یـسایس  يدابع - میظع  هرگنک  يرازگرب  تبـسانم  هب  ناناملـسم ، هب  باطخ  یمایپ  رد  ماما 1  ترضح 
: دندومرف  1363 / 6 خیرات 7 /

دیحوت و ُقفا  هب  ار  ناسنا  تسا و  هنادواج  تایح  هیامرس  هک  جح ، ِيونعم  بتارم 
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دوش و لمع  وم  هب  وم  هتسیاش و  حیحص و  روط  هب  جح  يدابع  تاروتسد  هک  نآ  رگم  دش ، دهاوخن  لصاح  دیامن ، یم  کیدزن  هیزنت 
 .... دننک جح  کسانم  مّلعت  میلعت و  فرص  ار  دوخ  ّمه  مامت  اه ، ناوراک  مظعم  نویناحور  مرتحم و  جاجح 

هب تما  ماما  .دشوپ (1)  لمع  هماج  نآ ، یهلا  يونعم و  دُعب  هک  نآ  رگم  ددرگ ، یمن  لصاح  جـح ]  ] نآ یعامتجا  یـسایس و  دـُعب  و 
: هک دننیبب  هچیرد  نیا  زا  ار  یناحور  رفس  نیا  دنرگنب و  جح  یناحور  رفس  هب  يدیدج  رظنم  اب  هک  دیامن  یم  هیصوت  جاجح  همه 

يروما مامت  .دیور  یم  ادخ  هناخ  فرط  هب  دیراد  امش  .تسا  هللا  یلا  رفـس  تسین ، ایند  لیـصحت  رفـس  تسین ، بسک  رفـس  جح ، رفس 
هب رفـس  .تسا  هللا  یلا  دـْفَو » ، » دوش یم  عورـش  هک  اجنیا  زا  ناترفـس  .دـیهدب  ماجنا  دـیاب  تیهلا  روط  هب  دـیهد ، یم  ماجنا  دـیراد  هک 
جح هب  یمـشچ  مه  مشچ و  ییاـمندوخ و  يارب  بـالقنا ، زا  شیپ  هـک  يدارفا  رایـسب  هـچ  .تسا (2)  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  يوس 

: دندومرف هدیزرو ، دیکأت  تین  صولخ  تیونعم و  هب  تشگزاب  رب  هاگدید ، نیا  هب  تیانع  اب  تما ، ماما  .دنتفریم 

نارگید هب  هضرع  ییامندوخ و  يارب  ار  یلمع  یـسک  هتـساوخن  يادـخ  رگا  هک  تسا  لمع  رد  صالخا  تادابع ، همه  رد  تاّمهم  زا 
ار دنوادخ  ریغ  ياضر  هک  دنشاب  بظاوم  مرتحم  جاّجح  تسا و  لطاب  وا  لمع  دشکب ، نارگید  خر  هب  ار  شلمع  یبوخ  دهد و  ماجنا 

نارازگراک نالوؤسم و  اب  رادید  رد  لاس 1372 ، رد  زین  بالقنا  هنازرف  ربهر  .دنهدن (3)  تکرش  دوخ  لامعا  رد 

ص 25 ج 19 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 175 ج 10 ، نامه ، - 2
ص 337 ج 19 ، نامه ، - 3
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: دندومرف هداد و  رارق  دیکأت  دروم  ار  هلأسم  نیمه  بالقنا ، ریبک  رامعم  نوچمه  جح ،

تیباذج دهد ، یم  رثا  دـهد ، یم  تکرب  نآ  هب  دـنوادخ  دـش ، یهلا  تاضرم  بسک  فیلکت و  ماجنا  دـصق  هب  ادـخ و  يارب  راک  رگا 
ییادخ تین  شا  تین  يونعم ، یهلا و  درم  نآ  اهراک ، نیا  همه  رد  دـینک  هاگن  دـنک ...  یم  بلج  نآ  فرط  هب  ار  اه  لد  دـهد و  یم 

راک یناهج ، داعبا  اب  یمالسا  میظع  تکرح  کی  هب  ینّنفت ، ِیتحایس  همین  ِيراجت  لمع  کی  زا  جح  لیدبت  .داد  تکرب  مه  ادخ  دوب ،
رطاخ هب  مه  نآ  درک و  ادـخ  ار  نیا  .دوبن  ققحت  لباق  اهزیچ  نیا  ییایند و  یـسایس و  ياه  يزیر  هماـنرب  اـب  راـک  نیا  .دوبن  یکچوک 

بالقنا هنازرف  ربهر  .مینک (1)  ییادـخ  ار  اه  تین  نامیاهراک  رد  میریگب و  دای  ار  نیا  دـیاب  مه  ام  .دوب  گرزب  درم  نآ  صلاخ  تین 
: دیامرف یم  جح  نالوؤسم  نارازگراک و  اب  رادید  رد  ور  نیا  زا  هدش ، ظاحل  جح  رد  عبانم  همه  هک  دندقتعم 

ایند مه  جح ، رد  .تسا  نیملـسم  يارب  ضّایف  هشیمه  همـشچرس  کی  یندشن و  مامت  هریخذ  کی  میظع ، هنیجنگ  کی  جح ...  هضیرف 
، نیا رب  هوـالع  .یـسایس  یعاـمتجا و  تیبرت  مه  تسا و  یناـسفن  بیذـهت  يدرف و  تیبرت  مه  .ترخآ  مـه  تـسا و  ناناملـسم  يارب 
نیملـسم و ریغ  هب  مالـسا  تمظع  نداد  ناـشن  تسه ، بیترت  مظن و  .تسه  یگناـگی  تدـحو و  ساـسحا  .تـسه  توـخا  ساـسحا 
رد اه  لد  ارآ و  ندرک  دحتم  يارب  یعمجم  جح  هک  نیا  ًاتیاهن  .تسه  مه  یمالسا  تمظع  هدهاشم  رطاخ  هب  نیملسم  هیحور  تیوقت 
یم دـنک و  یم  هراشا  عفانم  هب  میرک  نآرق  هک  اج  نآ  .تسا  هدـش  هظحالم  هعومجم  نیا  رد  زیچ  همه  .تسا  نوگاـنوگ  ياـه  هنیمز 

يونعم تعفنم  طقف  شدوصقم  ْمَُهل (2)  َِعفانَم  اوُدَهْشی  دیامرف :

جح نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  رد  يربهر  تانایب  ، 1372 / 2 / 8 - 1
28 جح : - 2
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هکلب تسین  تراجت  ییایند و  هبنج  طقف  ای  تسین و  يدابع  هبنج  ای  یناور  یحور و  هبنج  طـقف  .تسین  یـصخش  هلأـسم  طـقف  .تسین 
.تسا (1) یناهج  رادتقا  تسا و  یعمج  هیحور  تسا ، يدرف  هیحور  تسا ، تیونعم  تسا ، داصتقا  تسا  تسایس  تسا ؛ زیچ  همه 

جح لامعا  هفسلف و  هب  ون  هاگن  ب :

: دیامرف یم  هداد و  هیارا  دیدج  يا  هیرظن  جح ، کسانم  لامعا و  هفسلف  هب  ون  یهاگن  اب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

سنا و نیطایـش  مْجَر  تابقع ، مْجَر  دیدرگن و  يرگید  درِگ  ادـخ ، زا  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  ادـخ ، هناخ  رود  هب  شدرگ 
فاوط رد  دیـشک و  اه  هچ  توغاط  اه و  توغاط  همه  رب  ال »  » دایرف دـییوگ و  اه  تب  همه  رب  هن » ، » کیّبل کیّبل  رد  تسا (2) ...  ّنج 

هب قشع  تازاوم  هب  دیزاس و  كاپ  قح  ریغ  فوخ  زا  ار  ناج  .دینک و  یهت  نارگید  زا  ار  لد  تسا ، قح  هب  قشع  هناشن  هک  ادخ  مرح 
تئارب نانآ  زا  وا  ناتـسود  یلاعت و  يادـخ  هک  دـییوج  تئارب  ناش  ناگتـسباو  اه و  توغاط  کـچوک و  گرزب و  ياـه  تب  زا  قح ،

نوچ تسا ، گرزب  ینیمخ  بتکم  زومآ  سرد  هک  زین  بالقنا  مظعم  ربهر  .دنتسه (3)  يرب  نانآ  زا  ناهج  ناگدازآ  همه  دنتسج و 
: دیامرف یم  درگن و  یم  جح  هفسلف  هب  ناشیا 

هب ار  نیملسم  تمظع  دنک ، لصو  مه  هب  ار  یمالسا  گرزب  تما  ياه  هراپ  هکت  دنک ، هدنز  اه  لد  رد  ار  دیحوت  حور  دناوت  یم  جح 
جح .دهد  تاجن  دنا ، هدرک  لیمحت  ناشیا  رب  هک  یّتلذ  ساسحا  تراقح و  زا  ار  نانآ  دنادرگرب و  نانآ 

بالقنا مظعم  ربهر   1375 / 12 / 16 - 1
ص 160 ج 10 ، ماما ، هفیحص  - 2

ص 89 ج 20 ، نامه ، - 3
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رفک و یـسایس  يداصتقا و  یگنهرف و  هطلـس  هک  ار  نانآ  درد  نیرت  گرزب  دنک و  کیدزن  جالع  هب  ار  نیملـسم  ياهدرد  دـناوت  یم 
ناگدنب ادخ و  طابترا  لباقم ، رد  دیوشب و  اه  لد  زا  ار  نیرفآ  تراسا  ياه  یگتـسبلد  دناوت  یم  جح  .دـیامن  نامرد  تسا ، رابکتـسا 

.دیامن (1) تیوقت  ناناملسم  عمج  درف و  رد  ار  ادخ 

جح رد  نآ  اب  سنا  نآرق و  هب  هجوت  .ج 

سنا هب  ار  جاجح  ینامسآ ، باتک  هب  نیون  یشرگن  رد  ماما 1  ترضح  .تسا  تینارون  تیونعم و  زا  راشرـس  یگدنز و  باتک  نآرق 
: دیامرف یم  دناوخ و  یم  ارف  جح  لوط  رد  ینامسآ  هفیحص  نیا  اب 

- میرک نآرق  اب  سنا  زا  هرونم ، هنیدم  همّرکم و  هکم  هب  رفـس  لوط  رد  همّظعم و  فقاوم  نیا  رد  هک  مهد  یم  رکذـت  مرتحم  نارئاز  هب 
ره رد  نآ و  هفلتخم  داعبا  هچرگ  دوش و  روجهم  هک  دابم  هتساوخن  يادخ   (2) دنزرون ...  تلفغ  تیاده - باتک  یهلا و  هفیحص  نیا 
رد قیقحت  تفرعم و  لها  ياهدادعتـسا  تفرعم و  ملع و  هزادنا  هب  نکل  تسا ، رود  يداع  رـشب  سرتسد  زا  نآ  بتارم  لحارم و  دُعب ،

فـشک جاّوم  رحب  یهلا و  نافرع  ياهانتیال  هنیزخ  نیا  زا  مهف ، هب  کـیدزن  تواـفتم  ياـه  ناـبز  اـه و  ناـیب  هب  فلتخم ، ياـه  هتـشر 
ییامنهار يارب  هک  يدبا  دیواج  باتک  نیا  هک  نآ  تمکح  مینادب  دـیاب   (3) دنهدب ...  نارگید  هب  دـنرادرب و  ییاههرهب  يدمحم 6 

رد هچ  ار  یتایح  مهم و  لئاسم  هک  تسا  نآ  تسا ، هدـیدرگ  لزان  تعاس  مایق  اـت  رطق ، بطق و  ره  رد  تیلم و  گـنر و  ره  هب  رـشب ،
تسین و هیحان  کی  رصع و  کی  يارب  باتک  لئاسم  هک  دنامهفب  دراد و  هگن  هدنز  یکلم  ماظن  رد  هچ  تایونعم و 

.ه ش  1369 / 4 / 7 مارحلا ، هللا  تیب  جاجح  هب  مایپ  - 1
ص 91 ج 20 ، ماما ، هفیحص  - 2

ص 92 ج 20 ، نامه ، - 3
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تسابیز هچ  .تسا (1)  یـصاخ  ناـمز  هب  صوصخم  مالـسلا - مهلآ  یلع  مهیلع و  دـمحم - یـسوم و  میهاربا و  دـصق  دوشن  ناـمگ 
: دیامرف یم  هدش ، روآدای  جاجح  هب  ار  ریبک  ینیمخ  ِهار  هنامیکح ، يا  هیصوت  رد  هک  دوخ  يامنهار  دارم و  زا  هنازرف  ربهر  يوریپ 

ياعد دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  مسارم  يرازگرب  رب  هوالع  درک و  اـیحا  ار  جـح  رد  نآرق  متخ  ّتنـس  جـح ، يزیر  هماـنرب  اـب  ناوت  یم 
.تخاس (2) يونعم  ینآرق و  اًلماک  ییاضف  ار  جح  ياضف  داد و  رارق  یسایس  یگنهرف - تامادقا  اه و  تیلاعف  روحم  ار  نآرق  لیمک ،

ناناملسم نیب  تدحو  میکحت  جح و  .د 

هطلس ثعاب  تتـشت ، قرفت و  هنوگره  هک  دوب  هتفایرد  ینـشور  هب  دید و  یم  یلدمه  تدحو و  رد  ار  ناناملـسم  هراچ  ماما  ترـضح 
: دندومرف هتسناد و  یمالسا  تدحو  ار  یمیهاربا  جح  مهم  ياه  هصخاش  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  ناناملسم  رب  ناگناگیب 

ناهج رسارس  زا  دوخ  یمالـسا  ینید و  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ناناملـسم  هک  تسا  یمالـسا  ياه  تلم  هفراعم  هاگداعیم  نیرتهب  جح ،
رانک اـب  دـنیآ و  یم  مهدرگ  تسا ، فینح  میهاربا  ناوریپ  یمالـسا و  عماوج  ماـمت  هب  ّقلعتم  هک  يا  هناـخ  نآ  رد  دـنوش و  یم  انـشآ 

همیرک قالخا  تاعارم  اب  دننک و  یم  تعجر  دوخ  نّیلوا  هناخ  نیمزرـس و  هب  اهداژن ، اه و  تیلم  اه و  گنر  اه و  صّخـشت  ندراذـگ 
هب ناهج  رسارس  رد  ار  (ص ) يدمحم تما  لّکشت  يامنرود  یمالسا و  توخا  يافـص  تالّمجت ، تالداجم و  زا  بانتجا  یمالـسا و 

.دنراذگ (3) یم  شیامن 

ص 19 ج 20 ، رون ، هفیحص   65 / 5 خیرات 16 / رد  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  ینیمخ 1  ماما  مایپ  - 1
جح نارازگراک  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ   82 / 12 / 5 - 2

ص 334 ج 20 ، ماما ، هفیحص  - 3
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: دیامرف یم  رگید  یمایپ  رد  ماما  ترضح 

نتـسویپ مه  هب  یحو ، طبهم  سدـقم و  ماقم  نیا  رد  ناـهج  رـسارس  زا  میظع ، یعاـمتجا  مهم  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  هک  دـننادب  دـیاب 
نارئاز  (1) تسا ...  ناهج  ياه  توغاط  لباقم  رد  میرک  نآرق  ناوریپ  مالسا و  ربمایپ  ناوریپ  نیب  تدحو  میکحت  ناهج و  ناناملسم 

همه دنیامن و  راتفر  یمالسا  تّوخا  تورم و  قفر و  اب  ادخ  ناگدنب  همه  اب  دنتسه ، وا  تمحر  لحم  ادخ و  هناخ  راوج  رد  هک  مرتحم 
رب ات  دنـشاب  ینآرق  دحاو  ّتلم  هدحاو و  دـی  مه ، اب  همه  دـننادب و  دوخ  زا  طیحم ، هقطنم و  نابز و  گنر و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار 

یبای تسد  يارب  هک  دنهاوخ  یم  جح  ناراذگتسایس  نویناحور و  ابطخ ، زا  ماما  ترضح  .دنوش (2)  هریچ  تیناسنا  مالسا و  نانمشد 
: دنهاوخ یم  نانآ  زا  يدومنهر  رد  دننک و  شالت  جح  مسوم  رد  یمالسا ، تدحو  هب 

ابطخ هک  تسا  نیملسم  تاقبط  نیب  تافالتخا  عفر  هملک و  تدحو  هب  یمالسا  مدرم  توعد  میظع ، عامتجا  نیا  رد  فیاظو  هلمج  زا 
تدحو اب  هک  نیفعـضتسم  ههبج  ندروآ  دوجوب  رد  دننک  شـشوک  دـنیامن و  مادـقا  یتایح  رما  نیا  رد  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  و 

نوریب نارگرامثتـسا  نارگرامعتـساو و  بناجا  یناطیـش  ياه  تردـق  ِتراسا  تحت  زا  هللا » ّالا  هلا  ال   » راعـش هملک و  تدـحو  ههبج و 
دناد و یم  مالسا  نانمـشد  يوس  زا  ار  يا  هقرفت  هنوگره  ماما  ترـضح  .دننک (3)  ادیپ  هبلغ  تالکـشم  رب  یمالـسا  تّوخا  اب  دنیآ و 

: دنک یم  هیصوت  يردارب  تدحو و  هب  ار  ناگمه  یمالسا ، تّما  يرایشوه  يارب 

ص 340 ج 19 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 340 ج 19 ، نامه ، - 2
ص 159 ج 10 ، نامه ، - 3
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هب هک  ار ، يا  هقطنم  يا و  هقرف  تاـفالتخا  دیناسانـشب و  ملاـع  هب  دیـسانشب و  ار  دوخ  دـییآ و  دوخ  هب  دـنمتردق ، ناناملـسم  يا  ناـه !
هب هدمآ ، راب  امـش  یمالـسا  یناسنا و  فرـش  ندرک  لامیاپ  امـش و  تراغ  يارب  اه  نآ  دـساف  لاّمع  راوخناهج و  ياه  تردـق  تسد 

ياه يراتفرگ  مامت  زمر  دیحوت ، بتکم  ناوریپ  يا  ناهج و  ناناملـسم  يا   (1) دینکفا ...  رود  هب  دیجم  نآرق  یلاعت و  يادـخ  مکح 
دنوادـخ هک  تسا  یگنهامه  داجیا  هملک و  تدـحو  يزوریپ ، زمر  تسا و  یگنهامه  مدـع  هملک و  فـالتخا  یمالـسا ، ياـهروشک 
نیملـسم عیمج  یگنهامه  نایب  هللا » لبح  هب  ماصتعا   » اُوقَّرَفَت ًاـعیِمَج َو ال  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  هدومرف : ناـیب  هلمج  کـی  رد  یلاـعت 
یتخبدب همه  ساسا  هک  ییارگ  هورگ  ییادج و  هقرفت و  زا  زیرگ  نیملسم و  حلاصم  يارب  مالسا و  يوس  هب  مالسا و  يارب  همه  .تسا 

یم یساسا  مهم و  رایسب  ار  یمالسا  تدحو  میکحت  رد  جح  شقن  زین  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  .تساه (2)  یگداتفا  بقع  اه و 
: دنیامن یم  دیکأت  رما  نیا  رب  جح  نارازگراک  جاجح و  هب  دوخ  مایپ  ياج  ياج  رد  دنرامش و 

مسوم .دنا  هدرک  زکرمتم  یمالسا  تدحو  تکرح و  نامیا ، اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  یناهج ، رابکتسا  زکارم  هک  یلاح  رد 
دـنروایب و نادـیم  هب  ار  دوخ  يونعم  میظع و  يورین  یهلا ، تمعن  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  تسا  ناناملـسم  يارب  یگرزب  تصرف  جـح ،

ماما ترضح  ياههاگدید  هب  هجوت  اب  .دریگ (3)  رارق  هبساحم  دروم  یناهج  تالداعم  رد  دیاب  یمالـسا ، تما  تردق  هک  دنهد  ناشن 
ياه تسشن  يرازگرب  هب  یمالسا ، تدحو  قّقحت  يارب  زین  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  يربهر ، مظعم  ماقم  و 

ص 336 ج 19 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 160 ج 10 ، نامه ، - 2

82 / 10 / 6 - 3
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: درک راهظا  يربهر  مظعم  ماقم  هب  یشرازگ  رد  هتخادرپ و  جح  مسوم  رد  یمالسا  بهاذم  نادنمشیدنا  اب  شخب  تدحو 

تروص تنـس  لها  نادنمـشیدنا  اب  یبوخ  یملع  ثحابم  دـش و  رازگرب  فلتخم  ياهروشک  نارئاز  تکرـش  اـب  یللملا  نیب  شیاـمه 
تکراشم نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رد  مه  رانک  رد  شیب  مک و  ناملـسم ، ياهروشک  جاجح  هک  نیا  زا  بـالقنا  ربهر  .تفرگ (1) 

: دیامرف یم  هدومن و  تیاضر  ساسحا  دنراد ،

بهاذـم اـهداژن و  زا  ناناملـسم  هدرتـسگ  روضح  هک  دـنناد  یم  یـسایس  يداـبع - يا  هضیرف  ار  جـح  نونکا  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح 
جح مایا  رد  ار  بناجا  شالت  یلاعلا ، هّلظدم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  .تسا (2)  نآ  هناشن  ناکرشم ، زا  تئارب  مسارم  رد  فلتخم 

: دنناد یم  زاس  هراچ  ار  یمالسا  تدحو  یلدمه و  هدومن و  دزشوگ  تتشت  هقرفت و  داجیا  يارب 

هب دننک  راداو  ار  نآ  دننک ، ینابـصع  هعیـش  زا  ار  ینـس  ینـس و  زا  ار  هعیـش  ات  تساکیرمآ ، رابکتـسا و  يارب  یبوخ  تصرف  جح ، رد 
يارب ار  جح  تصرف  .دوب (3)  رایـشوه  دیاب  دنک ؛ تناها  وا  تابوبحم  تاسدقم و  هب  دننک  راداو  ار  نیا  دـنک ، تناها  نیا  ِتاسدـقم 

ییایاضق هچ  اب  هک  دـنادب  دـیاب  مالـسا  يایند  .داد  تسد  زا  دـیابن  اکیرمآو  رابکتـسا  زا  تئارب  مالعا  اـه و  هنیمز  نیا  رد  يرگنـشور 
رگید هک  دوش  یم  دومناو  روط  نیا  اهنآ  ِتاـغیلبت  رد  .دوش  تکرح  طاـشن و  هلیـسو  دـیاب  مالـسا  ياـیند  يارب  اـه  نیا  .تسا  هجاوم 

نیا هیضق  عقاو  تسین ، نیا  هیضق  عقاو  شفرد ، تسا و  تشم  درک ، يراک  دوش  یمن  دنک و  یم  ادیپ  ّطلست  رابکتسا  .درادن  يا  هدیاف 
نآ .تسا  دنمناوت  هدنز و  دوجوم  کی  یمالسا  تما  هک  تسا 

يرهش ير  ياق   82 / 12 / 5 - 1
بالقنا مظعم  ربهر   86 / 10 / 25 - 2

.بالقنا مظعمربهر   83 / 9 / 30 - 3
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.دننکب (1) دنناوت  یمن  وا  هیلع  يراک  ریبدت و  چیه  اکیرمآ ، زا  رتالاب  هن  اکیرمآ و  تردق  هن  دنک  مادقا  هدارا و  دـهاوخب و  هک  ییاج 
: دیامرف یم  هنامیکح  يدومنهر  رد  ناناملسم ، دحتم  فوفص  رد  نانمشد  هئطوت  يزاس  یثنخ  يارب  رگید ، ینخس  رد  ناشیا 

يدب وت  دیوگب  یکی  هب  یکی  اجنآ  رد  ات  میوشب  عمج  اج  کی  همه  ام  دشاب  رارق  رگا  فالتخا ، هنیئآ  هن  دشاب  داحتا  هنیئآ  دـیاب  جـح 
يادخ هک  تسین  ییاجنآ  شزورب  ياج  دراد ، دوجو  مه  یفالتخا  رگا  تسا ؟ یندـش  عمج  هچ  نیا  يرتدـب ، وت  دـیوگب  يرگید  نآ 

هاگن الاح  اه - یضعب  دنروایب ! تسد  هب  اجنآ  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  هک  ْمَُهل (2)  َِعفانَم  اوُد  هْشَِیل  ات  دیوشب  عمج  تسا : هدومرف  لاعتم 
- دز دوش  یم  مه  رگید  ياه  فرح  مینک ، هاگن  هنانیبدب  مشچ  هب  رگا  ّالا  تسا و  یگقیلـس  جک  مییوگب  هک  تسا  نیمه  هنانیب  شوخ 

هعیش یفئاط ، يا و  هقرف  تافالتخا  هب  تبسن  ندرک  مه  رد  هرهچ  ندرک و  جل  نداد و  ناشن  نادند  يارب  دنهد  یم  رارق  ییاج  ار  جح 
ینـس هعیـش و  تافالتخا  هتـشذگ ، زا  شیب  زورما  هک  مینک  رواب  ات  دـنیوگب  ام  هب  دـیاب  ردـقچ  نداد ، رارق  مه  لباقم  اجنآ  ار  ینـس  و 
دننک جرخ  نالک  ياه  لوپ  دنرضاح  دننک ، یم  يراذگ  هیامرس  شیور  دنراد  مالسا  نانمـشد  هک  تسا  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی 

.دننک (3) کیرحت  هعیش  هیلع  ار  ینس  ینس و  هیلع  ار  هعیش  هک 

ارگون تیریدم  وترپ  رد  يروآون ، قّقحت  .ه 

ياروش ياضعا  اب  رادید  رد  ناشیا  دـنا ، هتـشاد  دـیکأت  جـح  کسانم  مسارم و  رد  يروآون  راکتبا و  رب  هراومه  بالقنا ، هنازرف  ربهر 
: دندومرف يربهر  مظعم  ماقم  جح  هثعب 

بالقنا مظعمربهر   83 / 9 / 30 - 1
28 جح : - 2

.بالقنا مظعم  ربهر   1385 / 9 / 1 - 3
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هک یلکـش  هب  ار  تئارب  میناوتن  مه  زاب  هدنیآ  لاس  جح  رد  ام  دش  رارق  رگا  دننیبب  دننک ، یم  یحارط  ار  دیفم  جـح  کی  هک  یناردارب 
، هدرکن يادـخ  تسا  نکمم  .دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  .رگید  تسا  نکمم  مینکب ؟ دـیاب  هچ  میهد ، ماجنا  هدوب  ناملومعم  لاسراپ  ات 

دیاـیب شیپ  تسا  نکمم  .تسا  نکمم  یـضرف  نینچ  .مینک  تاـفرع  فوقو  میناوتن  دریگب و  بآ  ار  تاـفرع  هدـنیآ  لاـس  هللااـبذایعلا ،
.دراد یجالع  .دراد  یهار  لاح  ره  هب  .رگید 

ِساَّنِلل ًاماِیق  جـح  هک  نیا  يارب  دـشاب ، نیرتهب  راک ، نآ  هک  مینک  راک  هچ  میهد ، ماـجنا  ار  تئارب  میتسناوتن  هدـنیآ  لاـس  رگا  لاـح  هب 
رکف ار  نکمم  يراکتبا و  هدومیپان و  ون و  ياـه  هار  همه  .مینک  رکف  دـیاب  هلأـسم  نیا  هب  عجار  .دوش  يولع  يوبن و  جـح  جـح ، .دوش 

، دورب یباتک  دریگ ، ماجنا  يراک  تسانب  رگا  .دـییامن  مهارف  زورما  نیمه  زا  ار  شتامدـقم  همه  دـینک و  يزیر  همانرب  تقد  اـب  .دـینک 
دیکأت ناشیا  .دریگ (1)  ماجنا  جح  نیرتهب  تروص  هب  ام  جح  هدنیآ  لاس  ات  دـیهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  دورب  یـسک  دورب ، يا  هتـشون 

: دنیامرف یم  روظنم  نیمه  هب  دنراد ؛ جح  يرازگرب  رد  تیقالخ  ییارگون و  رب  یناوارف 

يارب هراومه  بالقنا ، مّظعم  ربهر  .دبای (2)  شرتسگ  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  نایم  رد  یهاگآ  غیلبت و  هنیمز  دیدج ، تاراکتبا  اب  دیاب 
زا یکی  رد  ناشیا  هنومن  ناونع  هب  .دـنیامن  یم  هراشا  زین  يا  هدـنزرا  ياهدومنهر  هب  جـح ، ياه  هماـنرب  رد  يروآون  راـکتبا و  داـجیا 

: دیامرف یم  دوخ  تاشیامرف 

ِعون مه  تسه ، هک  يا  هدش  یهدنامزاس  ياهراک  تیفیک  نامزاس و  هب  هاگن  مه 

بالقنا مظعم  ربهر   1373 / 3 / 10 - 1
.بالقنا مظعم  ربهر   85 / 10 / 26 - 2
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- ار جـح  هعومجم  نیا  تیلوؤسم ، ساسحا  ون و  هاگن  اب  یتسیاب  زور  هب  زور  هَّللاءاش  نا  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  ییاـهراک  فیاـظو و 
تیارد ریبدت و  هیاس  رد  زورما  تفگ : دیاب  مهم ، نیا  ققحت  رد  .درک (1)  هتشذگ  زا  رتهب  دیشخب و  لماکت  یلاعت و  ار - شخب  ود  ره 

هدوب يدج  تارییغت  ینوگرگد و  دـهاش  جـح ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  ناشیا  ییارجا  يرکف و  ياهوزاب  یناریا و  جاجح  تسرپرس 
، يرهـش ير  هللا  تیآ  ریبدـت  وترپ  رد  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  مرتحم  ياـه  تنواـعم  .میراد  ور  شیپ  زین  يدـیدج  ياـه  قفا  میا و 

.دنا هدروآ  دوجو  هب  ارجا  یهدنامزاس و  يزیر ، همانرب  رد  ار  ینیداینب  تالوحت 

: دندومن میسرت  نینچ  حرط ، لماوع  يارب  ار  هار  هشقن  جح 87  يزیر  همانرب  هعیلط  رد  هیقف  یلو  هدنیامن 

تروص هژیو  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  قالخا  رصنع  شالت و  رـصنع  يزیر ، همانرب  رـصنع  میراد ، زاین  رـصنع  هس  هب  يروآون  لاس  رد  ام 
حرطم يدربراـک  تروص  هب  هتفرگ و  رارق  هعلاـطم  دروم  يروآون  ققحت  یعاـمتجا  عناوم  اـه و  بیـسآ  یلمع ، ياـهراکهار  دریگ و 

.دنوش

دودح ات  دنا ، هتـشاد  لاس 1370 - رد  ناـشیا  باـصتنا  مکح  رد  يرهـش - ير  ياـقآ  زا  بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  يراـظتنا  هللادـمحب 
: دندوب هدومرف  ناشیا  باصتنا  هعیلط  رد  بالقنا  هنازرف  ربهر  .تسا  هدش  ققحم  يدایز 

ار دوخ  ياه  لد  جح ، رئاعش  کسانم و  تکرب  هب  دنبای  تصرف  یلاع  بانج  داشرا  ییامنهار و  اب  مرتحم ، جاجح  هک  دور  یم  راظتنا 
هب یمالـسا  گرزب  نهیم  راطقا  زا  هک  نیملـسم  تعامج  هوکـش  هدـهاشم  اب  نآ ، رانک  رد  هدرک ، ریهطت  هیکزت و  ادـخ  رکذ  لـالز  رد 

تمظع هب  ار  دوخ  نهذ  رکف و  دنا ، هدمآ  هبعک  فاوط 

85 / 9 / 1 جح ، ناراکردنا  تسد  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر  - 1
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اب نونکا  .دننیبب (1)  مشچ  هب  هداهن ، هعیدو  هب  یمالـسا  تما  هدحاو  دی  رد  دنوادخ  هک  ار  یتردق  دنزاس و  هجوتم  نیملـسم  مالـسا و 
هدرتـسگ روـضح  میظع ، هرگنک  نیا  ياـج  ياـج  رد  جـح  نارازگراـک  ياـهیروآون  یناریا و  جاـجح  رـالاسناوراک  تیارد  ریبدـت و 

زا تئارب  مسارم  رد  روضح  اـی  نوگاـنوگ  بهاذـم  اـب  یـصصخت  یملع و  تسـشن  رد  هچ  تسا ؛ دوهـشم  اـهروشک  رگید  ناناملـسم 
 ... نیکرشم و

جح گنهآ 

َکیََّبل َمُهّللا  َکیََّبل 

َکیََّبل ََکل  َکیرَش  َْکلُْملاَو ال  ََکل  َهَمْعِّنلاو  َدْمَْحلا  ّنا  َکیََّبل  ََکل  َکیرَش  َکیََّبل ال 

ّتبحم زا  جاّوم  ياه  لد  قح و  هتخاـبلد  قشاـع  رازه  اهدـص  موقلح  زا  جـح ، مسوم  رد  هک  تسا  ینامـسآ  شخب  حور  گـنهآ  نیا 
رّونم عیـسو و  دنلب و  ياضف  رد  دشک و  یم  الاب  كاخ  هّدام و  ملاع  يانگنت  زا  ار  حور  دـنک و  یم  رپ  ار  هکم  ياضف  دـیآ  یمرب  ّبر 

.دروآ یمرد  زاورپ  هب  یهلا 

اه لد  دریگ ، یم  ارف  ار  ناـسنا  ياپارـس  بیجع ، یتبیه  شندینـش ، نتفگ و  زا  هک  توطـس  رپ  تسا  ییاون  زیگناروش و  یگنهآ  هیبلت 
ّبر بّرقم  ناگتـشرف  فوفحم  قح و  ترـضح  وعدم  نامهم  ار  دوخ  دوش و  یم  ریزارـس  ناگدید  زا  کشا  بالیـسو  دزیر  یم  ورف 

.دنیب یم  نیملاعلا 

ناتـسآ رد  دـنا و  هدز  شهاگرد  هب  همیخ  هدـیرب و  سک  همه  اـج و  همه  زا  ریقف  ناگدـنب  تسا ، هدرتسگ  مرک  ناوخ  میرک ، ناـبزیم 
.دنا هتسشن  كاخ  رب  شسدقا ،

1370 / 2 يرهش 6 / ير  هللا  تیآ  باصتنا  مکح  - 1
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میدیزگ دندیزگ ، رارحا  هک  هار  نآ  میتسشن و  دنتسشن ، راربا  هک  ياج  نآ 

میدیسر دوصقم  هب  هک  هنملا هللا  دوب  قح  شیاشخب  هب  دوصقم  همه  ار  ام 

هیاریپ زا  یهت  يوش ، یم  دوخ  یب  دوخ  زا  یتسه  هچ  ره  هک و  ره  اـتکی ! هناـخ  نیا  رود  رب  هدـنخرچ  ِدور  نیا  دراد  يا  همزمز  بجع 
ار تدوخ  لد  يدرک ، جح  گنهآ  هک  هاگ  نآ  : » دومرف (ع ) قداص ماما  .دنوش  یم  وا  همه  تینم و  دنب  زا  اهر  باقلا و  ظافلا و  ياه 

تمکح اضق و  میلست  نک و  لکوت  ادخ  هب  تانکس  تاکرح و  همه  رد  راپـسب و  تقلاخ  هب  ار  تروما  مامت  نک و  یلاخ  ادخ  ریغ  زا 
ار هتفیش  ياه  بلق  یسیطانغم ، نوچ  دنز و  یم  جوم  جح  ياج  ياج  رد  يروحمادخ   (1) راذگب .» رانک  ار  ایند  وش و  ادخ  تردق  و 
رد شزرمآ  تکرب و  تفرعم ، ایند  ایند  دـنا ، هدـنامزاب  یتکرب  تمحر و  هچ  زا  هک  دـنناد  یم  کـین  ناـنآ  دـنک ، یم  بذـج  دوخ  هب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لحار  ماما  دشاب ، یم  تسود  يوک  نایهار  راظتنا 

ار یک  توعد  دور و  یم  اجک  هک  دـنادب  جاح  هک  تسا  نیا  مهم  تسا (2) ؛ يدیحوت  یگدنز  کی  لیکـشت  نیرمت و  میظنت و  جح 
یقیقح ققحت  یلاعت  قح  يادـن  هب  نورقم  یتسار  هب  کـیبل  و  تسیچ ... ؟ یناـمهم  نیا  بادآ  تسیک و  ناـمهم  دـنک و  یم  تباـجا 

تـسکش یناـسنا  نینچ  يارب  دوـش و  یم  زوریپ  یماـظن  یتـح  یگنهرف و  یعاـمتجا و  یـسایس و  ياـه  نادـیم  همه  رد  ناـسنا  .دـبای 
: دیامرف یم  جح  يزاس  ناسنا  یتیبرت و  دُعب  اب  طابترا  رد  زین  بالقنا  مظعم  ربهر  .درادن (3)  یموهفم 

ص 47 هعیرشلا ، حابصم  - 1
ص 775 ج 21 ، ماما ، هفیحص  . 2 - 2

ص 337 ج 19 ، نامه ، . 2 - 3
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مارحلادجسم رد  فیرـش  هبعک  هدهاشم  هب  اه  لد  هک  تخانـش  نیا  اب  تمحر ، تیآ  مه  تسا و  مالـسا  هناشن  مه  نآ ، بیترت  جح و 
درگ یحو  نیمزرس  رد  هک  یناسک  .دنوش (1)  یم  نوگرگد  اه  ناسنا  دندنویپ و  یم  میقتسم  طارص  هب  اه  ههاریب  دوش و  یم  بلقنم 

دنتسیا یم  هلبق  کی  هب  ور  دحاو  یفص  رد  دنراد و  دحاو  باتک  دنربمغیپ ، کی  تّما  دنتسرپ و  یم  ار  دحاو  يادخ  اهنت  دنیآیم ، مه 
هب لمع ، رکف و  رد  یتدحو  نینچ  نیا  دنیامیپ و  یم  دحاو  یفدـه  ریـسم و  دـنخرچ و  یم  زکرم  کی  رادـم  رب  مه  شود  هب  شود  و 

نادـکاخ زا  ار  اهنآ  دـنبات و  یم  لباق  دعتـسم و  ياه  لد  رب  یهلا ، تیادـه  رون  .دزاس  یم  مکارتم  هدرـشف و  ار  اه  تیعمج  عطق  روط 
شا يدنم  هرهب  هنوگچ  ات  دوش  یم  حوتفم  تمحر  باب  جح ، تین  ضحم  هب  .دنبای  یم  ادـخ  اب  سنا  تیلها  دـشک و  یم  الاب  تعیبط 

.دبای رارمتسا 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  نارازگراک  غیردـیب  ياه  شالت  اهیزیرهمانرب و  نوهرم  جـح  تایلمع  هلاس  ره  زیمآ  تیقفوم  يارجا  هچ  رگا 
.دوشیم نادنچ  ود  اهتیلاعف  نیا  جح  هناتسآ  رد  اما  تسا  ترایز  جح و  نامزاس  و 

.دریگیم تروص  ناراک  ردنا  تسد  هعومجم  فرط  زا  یفلتخم  تامادقا  جح  تایلمع  يارجا  تامدـقم  ندـش  مهارف  يارب  هلاس  همه 
.میزادرپ یم  اه  نآ  یسررب  هب  اًلیذ  هک  تشاد  رارق  راک  روتسد  رد  ینوگانوگ  ياه  همانرب  جح ، عورش  زا  شیپ  زین  لاس 87  رد 

يربهر مظعم  ماقم  اب  جح  نارازگراک  رادید 

اب یمالـسا  بالقنا  هنازرف  ربهر  ياههاگدـید  اهدومنهر و  زا  يریگهرهب  يارب  جـح  نارازگراک  جـح  هتفه  رد  هبنشراهچ (2) ، زور 
يوس هب  نانآ  تمیزع  زا  ترـسم  يداش و  تیالو و  هب  قشع  زا  راشرـس  ییاضف  رد  هک  تاقالم  نیا  يادتبا  رد  .دندرک  رادـید  ناشیا 

زا یشرازگ  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  ادتبا  دش  ماجنا  یحو  نیمزرس 

1368 / 13 / 14 جاجح ، هب  مایپ  . 3 - 1
.هدعقیذ اب 6  قباطم   87 / 8 / 1 . 15 - 2
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.داد هیارا  ار  ییارجا  تامادقا  زا  یشرازگ  زین  يدورهق  ياقآ  بانج  نآ  زا  سپ  .درک  هیارا  لاسما  جح  یگنهرف  ياه  تیلاعف 

ره .دناشون  ییاههعرج  ترتع  نآرق و  فراعم  همـشچرس  زا  ار  نارازگراک  همه  دوخ ، هنامیکح  تانایب  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  سپس 
يدـنب ناونع  اب  میا  هدیـشوک  ور  نیا  زا  تسا  جـح  ياهدربهار  اه و  یـشمطخ  اـه و  تسایـس  نییعت  رگناـشن  ناـشیا  نانخـس  زا  زارف 

.میروآ مهارف  ار  اه  نآ  رتشیب  يریگ  هرهب  ناکما  بسانم ،

يربهر مظعم  ماقم  نانخس  حورشم 

يوبن تیاضر  هیام  صولخ 

دهد و رارق  دوخ  تاکرب  لومشم  ار  امـش  شالت  تمه و  هک  مینک  یم  تلأسم  هنامیمـص  لاعتم  دنوادخ  زا  میحّرلا ؛ نمحّرلا  هللا  مسب 
امش يوزرآ  امش و  لد  رد  هک  دوشب  یهتنم  یجیاتن  نامه  هب  دریگ ، یم  ماجنا  هللا  یلا  هبرق  صلاخ و  تین  اب  هللاءاش  نا  هک  شالت  نیا 

(. (ص ءایبنالا متاخ  ترضح  رهطم  حور  یضرم  یقیقح  یمالسا  جح  کی  ققحت  ینعی  دراد ؛ دوجو 

جح میظع  تصرف 

.تسا هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تصرف  کی  جح  هضیرف 

ماظن يارب  تصرف  کی  زورما  مه  تسا ، یمالسا  گرزب  تما  يارب  تصرف  کی  مه  تسا ، ناملـسم  صخـش  يارب  تصرف  کی  مه 
.مینک هدافتسا  تصرف  نیا  زا  همه  دیاب  .تسا  هتشارفارب  ار  یمالسا  تعیرش  مالسا و  تیمکاح  مچرپ  هک  تسا  یمالسا  يروهمج 

يرایتخا یتضایر  تیونعم و  هب  ياهچیرد  جح ،
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اب نامدوخ  یلومعم  یگدنز  يال  هبال  زا  تسا ؛ تیونعم  هنارکیب  ياضف  رد  ناسنا  کی  دورو  تصرف  جـح ، تصرف  ناسنا ، ِدرف  يارب 
تـضایر هللا و  یلا  برقت  تیونعم و  افـص و  ياضف  هب  میـشک و  یم  نوریب  ار  ناـمدوخ  شتالاکـشا ، همه  اـب  شیاـه ، یگدولآ  همه 

ناتدوخ رب  تسا ، حابم  یلومعم  فراعتم  یگدـنز  رد  هک  ار  ییاهزیچ  دـیوش ، یم  مسارم  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  .میور  یم  يراـیتخا 
زئاـج تسا ، حاـبم  جـیار و  یلومعم  ِفراـعتم  یگدـنز  رد  هک  دوـخ  رب  تسا  ییاـهزیچ  ندرک  مارح  مارحا ، .مارحا  دـینک ؛ یم  مارح 

.تسا طاطحنا  هیام  مه  یضعب  تسا ، تلفغ  هیام  مه  اه  نآ  زا  يرایسب  و  تسا ؛

تیدام رخافت و  زا  زیرگ  هیام  جح ،

اه نیا  همه  رخاف و  سابل  سابل و  هبتر و  ماقم و  هجرد و  .سابل  شلوا  دوش ؛ یم  هتفرگ  اـم  زا  يداـم  يرهاـظ و  رخاـفت  لـیاسو  همه 
.تسا یگتفیـشدوخ  یهاوخدوخ و  زا  يا  هولج  کی  هک  دـینکن  هاگن  هنیآ  هب  .دـنریگ  یم  رارق  سابل  کـی  رد  همه  دور و  یم  راـنک 

لاح رد  دیورن - فقس  ریز  دیزیرگن ، ناراب  ریز  ای  باتفآ  ریز  زا  .تسا  يرگ  هولج  يارب  يا  هلیـسو  هک  دینکن  لامعتـسا  شوخ  يوب 
و دیریگن ؛ ار  نات  ینیب  دراد ، ینفعتم  يوب  هک  دـینک  یم  روبع  ییاج  زا  رگا  .تسا  یبلط  شیاسآ  یبلط و  تحار  رهظم  هک  تکرح -
رد مَّرحم ، یـسنج  تاوهـش  سفن ، توهـش  هیام  تحار و  هیام  هک  ار  ییاهزیچ  دوخ  رب  ندرک  مارح  مارحا ؛ ياهراک  هیقب  روط  نیمه 

.دوش یم  هتشادرب  همه  اه  نیا  .تسا  ضیعبت  هیام  هچ  تسا ، رخافت  هیام  هچ  تسا ؛ تدم  نیا 

جح يونعم  هوکش  تفایرد 

، مشچ اب  دراد ، دوجو  یگیاریپ  یب  یگداس و  نیع  رد  هک  ار  یتمظع  هوکـش و  نآ  ندش و  مارحلادجـسم  هللا و  تیب  ياضف  دراو  دعب 
هک يرگید  عون  زا  يدام ؛ ياـهرویز  رز و  يداـم و  هوکـش  عون  زا  هن  اـهتنم  هوکـش ، تمظع ، .ندرک  سمل  دوجو  همه  اـب  تسد ، اـب 

لیس نیا  رد  ندش  دراو  دعب  .تسین  یّتح  مه  فیصوت  لباق  یلومعم  ياه  ناسنا  يارب 
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یعـس دـعب  .لاعتم  يادـخ  اب  ملکت  اب  عوشخ ، اب  هیرگ ، اب  اعد ، اب  رکذ ، اب  مه  نآ  ندرک ، تکرح  زکرم  کی  درگ  رب  راود ، ناشورخ 
.تسا جح  نیا  .تسا  روج  نیمه  انم  ياهزور  ضیارف  تسا ، روج  نیمه  رعشم  تافرع و  فوقو  تسا ، روج  نیمه  هورم  افص و 

هللا یلا  ریس  يارب  جاجح  تغارف 

يرورپ نت  يانعم  هب  شیاسآ  نیا  اما  تسا ؛ مولعم  هلب ، .ما  هدرک  شرافس  جاجح  شیاسآ  يارب  نم  هک  نیا  هب  دندرک  هراشا  ناتسود 
نیمه يارب  تسا  تغارف  شیاسآ ، نیا  هک  ما  هتفگ  اـه  لاـس  لوط  رد  جـح  هدـننکرازگرب  ناتـسود  هب  هشیمه  نم  مه  ار  نیا  .تسین 

هضیرف نیا  دنناوتب  دنـشاب ، هتـشادن  يا  هغدغد  دننک ، ادیپ  تغارف  مدرم  هک  دینک  يراک  .هللا  یلا  عاطقنا  یگدرپس و  لد  یگتخابلد و 
اه نیا  هن ؛ ندروخ ، رتهب  ندروخ و  رتشیب  باوخ و  روخ و  یناویح و  شیاسآ  ّالاو  .تسا  نیا  دارم  دنهدب ؛ ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  ار 

.میورب اهزیچ  نیا  لابند  جح  رد  ام  هک  تسین ، هدنب  هقیلس 

یحور یبلق و  رفس  جح ،

لها يارب  هللا  یلا  رفـس  .ود  ره  ناج ؛ مسج و  اب  تسا  هللا  یلا  رفـس  .تسا  يونعم  رفـس  کـی  جـح  تسین ، یحیرفت  رفـس  کـی  جـح 
.تسه ود  ره  ناج  مسج و  اب  هللا  یلا  رفـس  نیا  مدرم  ام  همه  يارب  اـجنیا  .تسا  یحور  یبلق و  رفـس  تسین ، ینامـسج  رفـس  كولس 

ادـیپ قیفوت  ررکم  هک  تمعن - نیا  ررکت  رثا  رب  یناـسک  هدرکن  يادـخ  اـی  .دـشن  هک  نیا  میربن ؛ ار  لد  میربـب ، اـج  نآ  ار  مسج  ـالاح 
ادیپ یتیمها  مک  یتوافت و  یب  تلاح  اه  نیا  يارب  جح  جیردت  هب  دننک - ترایز  دننیبب ، ار  ادـخ  هناخ  دـنوشب ، فرـشم  جـح  دـندرک 

.تسین یبوخ  زیچ  نیا ، .دنبایب  ناشدوخ  رد  دننک و  نیقلت  ناشدوخ  هب  دنناوتن  ار  نورد  بالقنا  نآ  رگید  دنک و 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :

هللا یلا  عاطقنا  هلیسو  جح  رد  بلق  روضح 

هجوت یب  یتقو  زامن ، دیاش  رکذ و  اعد و  هک  دنیوگ  یم  ناشیاه  هتـشون  زا  یکی  رد  هک  يراهب  دمحم  خیـش  موحرم  رب  ادـخ  تمحر 
هجوت میرادـن ، بلق  روضح  زاـمن  لاـح  رد  نوچ  ارچ ؟ .تواـسق  هیاـم  ِزاـمن  میناوخ ، یم  زاـمن  دروآ ! یم  تواـسق  دوـش ، یم  رارکت 

هتفگ هب  تقو  نآ  هک  تسا ، هجوت  یب  ِزامن  ای  تسافـص ؛ تفاطل و  برق و  تقر و  هیام  هک  تسا ، هجوت  اب  ای  زاـمن  نیا  سپ  .میرادـن 
.تسا بلق  تواسق  هیام  ناشیا 

جح و مایا  عومجم  ٌتامُوْلعَم (2) - ٍتادوُدْعَم (1) ، ًاماَّیَأ  .داد  ماجنا  دیاب  روضح  اب  هجوت ، اب  ار  لامعا  نیا  .تسا  روج  نیمه  مه  جح 
نیا هک  دنیب  یم  ناسنا  ینعی  تسا ؛ یبرجت  شزومآ  نیرمت و  کی  جـح ، هزور  دـنچ  تصرف  نیا  .تسین  هک  رتشیب  زور  دـنچ  هرمع -
همه مییایب  الاح  هک  نیا  هن  .درک  یگدـنز  دوش  یم  مه  يدام  ذـیاذل  هب  ياـنتعا  یب  رخاـفت و  یب  .درک  یگدـنز  دوش  یم  مه  يروج 

هدافتسا دیاب  هدرک ، لالح  امش  يارب  لاعتم  يادخ  هک  قزر  تابیط  زا  هن ، تسین ؛ دارم  نیا  مینک ؛ یگدنز  مارحا  لاح  رد  ار  یگدنز 
يدام تاوهش  ذیاذل و  نیمه  ار  یگدنز  هک  میتسه  شراچد  ام  هک  نتـسناد - نیمه  ار  یگدنز  ندش ، بات  یب  نتـسب ، لد  اما  دینک ؛

هنابش زا  یشخب  یگدنز ، زا  یلصف  دوشیم  هن ، میمهفب  ات  دنکشب  مه  رد  دیاب  میرب - یم  نامگ  اج  یب  دروم و  یب  ياه  سوه  نیمه  و 
، دـینک یم  نیرمت  اج  نآ  ار  نیا  .افـص  تلاح  نیا  هب  هللا و  یلا  عاطقنا  تلاح  نیمه  هب  داد  صاـصتخا  ار  بش  همین  زا  یتاـعاس  زور ،

.تسا یمیظع  تصرف  هچ  دینیبب ، .داد  ماجنا  دوش  یم  ار  راک  نیا  هک  دریگ  یم  دای  یجاح  دیریگ ؛ یم  دای 

هیآ 184 هرقب : هروس  هب  هراشا  - 1
هیآ 28 جح : هروس  هب  هراشا  - 2
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جح تصرف  زا  هنیهب  يریگ  هرهب 

ياهروشک زا  دنتـسه - اجنآ  ای  دنیآ ، یم  جح  امـش  اب  هک  یمدرم  میظع  لیخ  نیا  هک  دینک  يراک  دیاب  جـح  ناراکردـنا  تسد  امش 
گنچ هب  ار  تصرف  نیا  هک  نیا  رب  دـنوش  ضیرحت  دنـسانشب و  ار  تصرف  نـیا  دـنوش ، فـقاو  جـح  هـتکن  نـیا  هـب  دـنیآ - یم  رگید 

ياه شخب  ياه  تیریدـم  هچ  جـح ، یناحور  هچ  ناوراک ، سیئر  هچ  جـح - راکردـنا  تسد  ياـهراک  نیرت  مهم  زا  یکی  .دـنروایب 
تسد هب  مه  هشیمه  هدش و  هداد  رارق  رایتخا  رد  تسا ، تصرف  کی  هک  ساسحا  نیا  .تسا  نیا  یگنهرف - ریغ  یگنهرف ، نوگانوگ ؛

.دیآ یمن  تسد  هب  مه  همه  يارب  دیآ ، یمن 

ایند رد  .دوش  یمن  ادـیپ  ناشیارب  ناکما  اما  دـنراد ؛ اـجنآ  رد  ار  امـش  ياـهزور  نآ  زا  زور  کـی  يوزرآ  هک  دنتـسه  يدارفا  ردـقچ 
رب تسا و  درف  تصرف  نیا  .دیرامشب  منتغم  ار  تصرف  نیا  هدش ، مهارف  امش  يارب  هک  الاح  .دنناوارف  دنـشاب ، جح  قاتـشم  هک  يدارفا 

.لوا تصرف  نیا ، .دوش  یم  صخشم  جح  رازگراک  جح و  لوؤسم  هفیظو  وا ، ساسا 

مالسا تما  تدحو  يارب  یتصرف  جح 

اه و گنهرف  ملاع و  قطانم  اهداژن ، اه و  تیموق  رثکت  اب  یمالسا  تما  هک  نیا  يارب  تسا ؛ یمالـسا  تما  يارب  تصرف  مود ، تصرف 
داژن کی  يارب  ار  مالـسا  لاعتم  دنوادخ  نوچ  .تسه  ییاه  ییادـج  اه و  فاکـش  ضرعم  رد  یعیبط  روط  هب  اه ، هقیلـس  اه و  تداع 

ظاحل زا  تیرـشب  همه  .دروآ  تیرـشب  همه  يارب  درواین ، هک  ایند  زا  صاـخ  هقطنم  کـی  يارب  صاـخ ، گـنهرف  کـی  يارب  صاـخ ،
.دنتوافتم مه  اب  ییایفارغج  یخیرات و  ياهطیحم  ظاحل  زا  قیالس ، ظاحل  زا  تاداع ، ظاحل  زا  نابز ، ظاحل  زا  گنر ،

نآ جـح  .دـنکن  ادـیپ  تیلعف  ققحت و  یتسیاب  دـنکن ، زورب  یتسیاب  فـالتخا  نیا  .دراد  دوجو  یمالـسا  تما  رد  فـالتخا  هنیمز  سپ 
، یلیمحت یعونـصم و  ياه  ییادج  ًانایحا  یعیبط و  ياه  ییادـج  زا  سپ  ار  دوخ  مایتلا  هک  یمالـسا  تما  يارب  تسا  یگرزب  تصرف 

راب
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.دنک نیمأت  شدوخ  يارب  رگید 

ار هلاس  هد  عطقم  کی  امش  دننک ، یم  تکرش  لاس  ره  جح  رد  هک  یمیظع  لیخ  نیا  رد  .تسا  تصرف  کی  یمالسا  تما  يارب  جح 
مک داوساب ، درم ، نز ، ملاع - قطانم  همه  زا  اپورا ، زا  ایـسآ ، زا  اقیرفآ ، زا  ناسنا  نویلیم  دنچ  لاس  هد  نیا  رد  دینیبب  دـیریگب ، رظن  رد 

.دننک یم  تکرش  فلتخم - قیالس  ياراد  داوس ،

رگید .دتفا  یم  یمیظع  قافتا  هچ  دینیبب  امـش  دشاب ، مکاح  هعومجم  نیا  رب  یمالـسا  (1) ي  اُوقَّرَفَت ) َو ال  ،) یمالـسا داحتا  يادن  رگا 
قِرف ینـس  نیب  رد  فلتخم ، قِرف  هعیـش  نیب  رد  تسا ؛ هعیـش  یکی  تسا ، ینـس  یکی  .دوش  یم  گنرمک  فالتخا  ياه  هیام  نیا  همه 

اه نیا  همه  .دماجنا  یم  ییادج  هب  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  فلتخم  ياه  تداع  فلتخم ، ياه  بهذـم  فلتخم ، ياه  هقف  فلتخم ؛
.دنک یم  هدرشف  مهرد  دنک ، یم  کیدزن  مه  هب  دنک ، یم  عمج  جح  نابرهم  تسد  نیا  ار 

جح زا  يرازبا  هدافتسا  مدع 

، نیا .فاکش  فالتخا و  يارب  دنک  تسرد  يرازبا  تدحو ، هلیسو  نیا  زا  یسک  هک  تسافج  ردقچ  .منزب  يا  هیـشاح  نم  اجنیا  الاح 
، دهدب مانـشد  ار  امـش  تاسدقم  دتـسیاب و  هنیدم  رد  هک  بصعتم  یفلـس  يریفکت  درف  نآ  هب  باطخ  طقف  نیا  .تسا  همه  هب  باطخ 
، تدـحو هلیـسو  نیا  زا  هک  دنـشاب  بقارم  جـح - نویناـحور  اـه ، ناوراـک  نیلوؤسم  جـح - نیلوؤسم  .تسا  همه  هب  باـطخ  تسین ؛

.دننکن درد  هنیک و  زا  رپ  رگیدکی  زا  ار  اه  لد  دننکن و  تسرد  هقرفت  يارب  يرازبا 

هب تبسن  ار  هعیش  لد  هک  تسا  يزیچ  هچ  دینیبب  دینک ، رکف  ناتدوخ  مرمش ؛ یمن  دوش ، ییادج  هلیسو  دناوت  یم  هک  ار  ییاهزیچ  نم 
هنیک زا  رپ  دوخ  هعیش  ریغ  ناملسم  ردارب 

103 نارمع : لآ  - 1
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، دیـشکب نوریب  ار  اه  نیا  تسا ، یچ  اه  نیا  دـینیبب  دـنک ؛ یم  ضغب  زا  رپ  دوخ  هعیـش  ناملـسم  ردارب  هب  تبـسن  ار  ینـس  لد  دـنکیم ؛
هب تسا ، مالسا  يایند  رد  اه  مزع  اه و  تین  اه و  لد  يزاس  ناسکی  هلیسو  تدحو ، هلیسو  مایتلا ، هلیـسو  هک  ار  جح  رانک و  دیزادنیب 

يرایـشوه و یلیخ  هلأسم  نیا  قیداصم  هلأسم و  نیا  نتخانـش  .داد  رارق  دیابن  ندرک  داجیا  ضغب  هلیـسو  ندرک ، ادج  هلیـسو  سکع ،
.تسین یخوش  اه  نیا  .دبلط  یم  تقد  یلیخ 

یمالسا يروهمج  يارب  یتصرف  جح 

نیا تساه  لاس  نم  منکب - ضرع  امش  هب  نم  .تسا  مولظم  یمالسا  يروهمج  .تسا  یمالسا  يروهمج  يارب  تصرف  موس ، تصرف 
اه نیا  .مولظم  ِردتقم  اما  تسا ، ردتقم  تسا ؛ عمج  وا  رد  يونعم  رادتقا  ناکرا  مامت  هک  تسا  یماظن  یمالسا  يروهمج  ما - هتفگ  ار 

نیا يارب  یمالـسا  يروهمج  نانمـشد  هک  تسا  نیا  شا  یکی  فلتخم ؛ لیالد  هب  یچ ؟ رطاخ  هب  تسا  مولظم  .درادـن  تافانم  مه  اـب 
يروهمج هب  ار  اه  غورد  ماسقا  عاونا و  دـنکن ، ادـیپ  شرتسگ  اه  ناملـسم  میظع  هعماج  نیب  رد  یمالـسا  يروهمج  نامرآ  رکف و  هک 

.ییارجا یسایس و  يا و  هقرف  ياه  غورد  ات  دیریگب  يرکف  يداقتعا و  ياه  غورد  زا  دنا ؛ هتسب  یمالسا 

یم لمع  روج  نآ  دننک ، یم  رکف  روج  نیا  دنیوگ ، یم  روج  نآ  دنیوگ ، یم  روج  نیا  دننک ، یم  ار  راک  نآ  دـننک ، یم  ار  راک  نیا 
ماظن هب  نامیا  داقتعا و  زا  بلابل  نات  لد  هک  امش  دیا ، جح  رازگراک  هک  امش  .دنفابیم  غورد  ام  هیلع  دنراد  هک  تسا  لاس  یـس  .دننک 

ناـتلوا فـیلکت  تسا ، هتفرگ  رارق  تاـغیلبت  نیا  ضرعم  رد  هـک  یناملـسم  ردارب  نـیا  راـنک  رد  جـح  رد  تـسا ، یمالـسا  يروـهمج 
تیرثکا ام  .تسا  یمالسا »  » يروهمج یمالسا ، يروهمج  .دینک  نییبت  ار  یمالـسا  ماظن  فراعم  یمالـسا و  فراعم  .نییبت  تسیچ ؟

مه بالقنا ، رد  مه  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  .دوش  یم  ینـس  هعیـش و  لماش  هک  تسا  یماظن  ام  ماـظن  اـما  میتسه ، هعیـش  ناریا  مدرم 
گنج رد  مه  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب 
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ام زا  دـندرک ، تیامح  ام  زا  دنتـسه ، ینـس  هک  ملاع  ناناملـسم  زا  یمیظع  ترثک  کی  مه  لخاد ، رد  ام  ینـس  ناردارب  مه  یلیمحت ،
.تسا نیا  یمالسا  يروهمج  .دندش  هتشک  يا  هدع  دنداتسیا و  یمالسا  يروهمج  رطاخ  يارب  دندرک ، عافد 

ناناملسم تیمولظم  هدنهد  باتزاب  ناریا  یمالسا  يروهمج 

اب ار  ینمشد  نیرتشیب  هک  يروشک  نآ  بلق  رد  یّتح  ایند ، قطانم  همه  رد  هچ  ایـسآ ، رد  هچ  اقیرفآ ، رد  هچ  یمالـسا ، ياهروشک  رد 
یمالسا و يروهمج  تبحم  زا  زیربل  ناشلد  اما  دنتـسین ، هعیـش  هک  دنتـسه  یناناملـسم  اکیرمآ - هدحتم  تالایا  ینعی  تسا - هدرک  ام 

یم فیرحت  ار  نیا  اـه  نیا  .دوب  یمالـسا  يروهمج  يروـهمج ، نوـچ  تسا ؛ هدارا  مزعاـب و  ِگرزب  تلم  نیا  تبحم  ماـما و  تبحم 
ار اه  نیا  دیورب  .دننزب  یمالسا  يروهمج  هنیس  هب  ار  یمالسا  قِرف  اب  ینمـشد  كرام  غورد  هب  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  لیدبت  دننک ؛

.دینک نییبت 

هتفرگ ماجنا  يراک  نامه  اجنیا  دـننادب  تساه ؛ نآ  لام  اجنیا  هک  دـننادب  ایند  رـسارس  رد  ام  ناملـسم  نارهاوخ  ام ، ناملـسم  ناردارب 
ادـیپ تیمکاح  نآرق  هک  دـهاوخن  ایند  رد  هک  تسا  ناملـسم  مادـک  .تسه  نآ  نتفرگ  ماجنا  يوزرآ  رد  یناملـسم  ره  لد  هک  تسا 

.هدرک ادیپ  تیمکاح  تعیرش  اجنیا  هدرک ؛ ادیپ  تیمکاح  نآرق  اجنیا  .دنک 

نوخ ناشیاه  لد  دشابن ؟ نوخ  شلد  یمالسا  ياهروشک  رد  رافک  ناگناگیب و  ذوفن  طلـست و  زا  هک  تسیک  مالـسا  يایند  رد  زورما 
یناهج و میظع و  گرزب و  ربنم  نامه  یمالـسا  يروهمج  .دننزب  فرح  دنهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  دـننزب ؛ فرح  دـنناوت  یمن  تسا و 

.دنک یم  دنلب  اسر  يادص  اب  اجنیا  رد  ار  اه  نآ  يولگ  رد  هتسکش  دایرف  اه و  نآ  لد  رد  ِفرح  نامه  هک  تسا  يدازآ 

میراد ار  ناملسم  ياه  تلم  لد  فرح  ام  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  ام  اب  اکیرمآ  ینمـشد  .دنفلاخم  وا  اب  تهج  نیمه  هب  مه  نیربکتـسم 
.دنتسین دساف  تموکح  ات  دنچ  نیمه  هک  ناملسم  ياه  تلم  .مینز  یم 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :

لد اکیرمآ - ریغ  اکیرمآ و  زا  معا  رابکتـسا - ربکت  زا  اـکیرمآ ، ربکت  زا  اـکیرمآ ، تلاـخد  زا  اـکیرمآ ، ذوفن  زا  ناملـسم  ياـه  تلم 
ات الاب  زا  تموکح  حوطـس  همه  رد  اجنیا  رد  اـه  فرح  نیا  .دـسر  یمن  ناشتـسد  اـهتنم  تسا ؛ نوخ  ناـشیاه  لد  تسا ؛ رپ  ناـشیاه 
اه نیا  ات  دییوگب  ار  اه  نیا  تسا ؛ یمالسا  يروهمج  زا  ییابیز  اویـش و  یلیخ  قیاقح  اه  نیا  .دوش  یم  نایب  دراد  تحارـص  اب  نییاپ ،

.دننادب دنمهفب ؛ مالسا  ياه  تلم  مالسا و  يایند  ار 

تاطابترا رطاخ  هب  اه  هاگشناد  رد  یمالسا و  ياهروشک  رد  هک  اهوجشناد  اًلثم  صاوخ ، زا  هدع  کی  صوصخم  طقف  نییبت  نیا  هتبلا 
ياه تصرف  اه  نیا  .دـنمهفب  دـننادب ؛ مدرم  داحآ  هکلب  دـشابن ؛ دـننک ، یم  ادـیپ  تسد  اهزیچ  نیا  هب  یللملا  نیب  یمومع  نوگاـنوگ 

.تسا یمالسا  يروهمج  ماظن  يارب  نییبت 

یعامتجا حالصا  يزاسدوخ و 

هفیظو و نیلوا  هک  مراد  داقتعا  دِجب  نم  .هن  دوب ؛ دوب ، هچره  نامنورد  مینک ، تسرد  ار  نامنوریب  دیاب  ام  هک  مرادن  هدـیقع  هدـنب  هتبلا 
.ار نامدوخ  روشک  لـخاد  هچ  ار ، ناـمدوخ  نورد  ناـمدوخ و  بلق  لـخاد  هچ  مینک ؛ حالـصا  ار  ناـمدوخ  هک  تسا  نیا  اـم  روتـسد 

.مینک حالصا  نامدوخ  دیاب  مه  ار  نامدوخ  روشک  لخاد 

ناـیرج يدارفا ، راـنک  هشوگ و  رد  اـما  تسا ؛ یقداـص  تلم  تسا ، يا  هداـمآ  تلم  تسا ، يا  هدارا  مزعاـب و  نمؤـم و  تلم  اـم  تلم 
زا ار  هعماج  ياضف  دـننک ، یم  شوشم  ار  هعماج  ياضف  اه ، نیا  ریغ  یـسایس و  ناگبخن  ِفلتخم  ياه  مسا  هب  ییاـه  هعومجم  ییاـه ،

.دننک یم  دیدرت  راچد  ینهذ ، شاشتغا  راچد  ار  مدرم  دننک ، یم  یهت  تقادص  افص و 

بالقنا ياهدرواتسد  زا  يرادساپ 

هدرک و يزیر  هدولاش  ار  تمظعاب  مکحتـسم و  ماـظن  نیا  هدـناسر ، يزوریپ  هب  ار  میظع  بـالقنا  نیا  هک  تسا  یتلم  ناـمه  تلم  نیا 
.هدرک ظفح  ار  وا  تردق ، اب  لاس  یس 
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.تسا یخسار  مزع  نانچنآ  نیا  تسا ، ینامیا  نانچنآ  نیا  تسا ، یتلم  نانچنآ  نیا 

یمن تسد  هب  اهزیچ  نیا  هک  دشابن ، ممـصم  هدارااب و  یتلم  ات  دشابن ، راکادـف  یتلم  ات  .دـیآ  یمن  تسد  هب  تفم  هک  اهدرواتـسد  نیا 
ار ماظن  لصا  اذک ، اذک و  نیلوؤسم  ای  ییارجا  نیلوؤسم  تلود و  نآ  تلود و  نیا  ورمع و  دیز و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  مییایب  ام  .دیآ 

.دننک یم  یسایس  ناگبخن  زا  یضعب  هنافسأتم  هک  يراک  مینک ! ییامن  هایس  میربب ؛ لاؤس  ریز 

ام .تسین  يا  هدننکدنـسرخ  ياضف  هجو  چـیه  هب  روشک  یـسایس  تاغیلبت  ياضف  روشک ، یتاعوبطم  ياضف  روشک ، یتاـغیلبت  ياـضف 
ماظن ياقب  مینادب  میریگب و  سرد  نامدوخ  ياه  يریگ  عضوم  يارب  نامدوخ ، ياهراتفر  يارب  نامدوخ ، لمع  يارب  مالسا  زا  یتسیاب 

.درادن یشیوخ  موق و  ام  اب  هک  ادخ  .میشاب  دیقم  دنبیاپ و  ام  هک  تسا  یتقو  ات  یهلا  تمحر  تالضفت و  یهلا ، تاکرب  یمالسا ،

ِیتَّلا َِیتَـمِْعن  اوُرُکْذا  :) دـیامرف یم  ررکم  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  لیئارـسا  ینب  ما  هدرک  ضرع  نـم  اـهراب 
نیا رطاخ  هب  لیئارسا  ینب  نیمه  اما  داد ؛ لیضفت  نیملاع  رب  ار  لیئارـسا  ینب  ادخ   (1) َنیَِملاـْعلا .) یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَأ 

(3)؛ ُهَنَکْسَْملا ) ُهَّلِّذلا َو  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـض  ،) (2) َنِیئِـساخ ) ًهَدَِرق  اُونوُک  ،) دندرک نارفک  دنتـسنادن و  ار  ادخ  تمعن  ردق  دـندش ، سول  هک 
.نیا هب  دندش  لیدبت 

، نامندرک مادقا  بقارم  نامندز ، فرح  بقارم  میـشاب ؛ نامدوخ  بقارم  بظاوم و  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  ام  يارب  یهلا  تمحر  یتقو 
اه نـیا  ضارغا ، رطاـخ  هـب  یک  هـیلع  تـلود ، هـیلع  تاراـهظا  رد  ندز ، فرح  رد  يراـب  دـنب و  یب  ياـضف  نـیا  .ناـمتاغیلبت  بـقارم 

اطخ یناسک  تقو  نآ  .درذگب  یناسآ  هب  اه  نیا  زا  لاعتم  يادخ  هک  تسین  ییاهزیچ 
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اهراک زا  یضعب  اه ، ملظ  زا  یضعب  .تسا  يروجنیا  هلب  (1) ؛ ًهَّصاَخ ) ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًهَْنِتف ال  اوُقَّتا  (َو  لاعتم يادخ  دننکیم ،
رد ناشدوخ ، راتفگ  رد  هک  يا  هدـع  کـی  راـتفر  رثا  رب  دریگ ؛ یم  ار  ملاـظ  نآ  نماد  طـقف  هن  همه ، نماد  نآ  رثا  هجیتن و  هک  تسه 

.دوب اهزیچ  نیا  بقارم  دیاب  .دننک  یم  ملظ  ناشدوخ  تواضق  رد  ناشدوخ ، لمع 

یم وزرآ  مینک و  یم  اعد  مینک و  یم  هاگن  هک  ام  يارب  مه  دور ، یم  جـح  هب  هک  یجاـح  يارب  مه  دـشاب ؛ سرد  دـیاب  اـم  يارب  جـح 
جح ياه  سرد  زا  میناوتب  هک  دـهدب  قیفوت  ار  ام  همه  هللاءاش  نا  دـنوادخ  .دـنهدب  ماـجنا  هللاءاـش  نا  یلماـک  لوبقم و  جـح  هک  مینک 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلاو  .مینکب  ار  هدافتسا  رثکادح 

یناریا جاجح  تسرپرس  شرازگ 

لاس رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ياـه  تیلاـعف  زا  یـشرازگ  رادـید ، نیا  يادـتبا  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
.دناسر هلمظعم  راضحتسا  هب  حرش  نیا  هب  ار  ییافوکش  يروآون و 

ُهَّللا (2) اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  اذِهل َو  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

نارازگراک رد  تمدخ  هیحور  تیوقت  تهج  رد  جح  زا  لبق  یلاعترـضح  رادید  .منک  یم  رکـشت  دیدومرف  تمحرم  هک  يرادـید  زا 
مهم رفس  نیا  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  نارازگتمدخ و  يونعم  هیامرـس  يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  تسا و  جح  ییارجا  یگنهرف و 

.تسا يدابع  یسایس 

لاس هک  یتامادـقا  اه و  تیلاعف  یبایزرا  ساسارب  يربهر و  مظعم  ماقم  تایونم  اهدومنهر و  ققحت  تهج  رد  نانم  دـنوادخ  لضف  هب 
تسا ارجا  لاح  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  فلتخم  ياه  شخب  رد  همانرب  دصکی  زا  شیب  يراج  لاس  رد  هدش ، ماجنا  هتـشذگ  ياه 

.منک یم  هراشا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  زا  هنومن  هد  هب  هاتوک  تصرف  نیا  رد  هک 
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، لـلملا نـیب  یناـسر ، عـالطا  تاـعالطا و  يرواـنف  شهوژپ ، شزوـمآ ، فـلتخم  ياـه  هزوـح  رد  یـصصخت  ياـهاروش  لیکــشت  . 1
.اهاروش نیا  رد  هاگشناد  هزوح و  يالضف  زا  يریگ  هرهب  تنس و  لها  نویناحور و 

.زاین دروم  ياه  باتک  فیلأت  رد  نانآ  زا  يریگ  هرهب  تهج  رثا  بحاص  قیقحت و  بابرا  نارگشهوژپ و  کناب  لیکشت  . 2

هرهب و  هژیو ، يا  همان  نییآ  ساسارب  هرمع  جـح و  نویناحور  هکبـش  رد  هیملع  ياه  هزوح  ناگبخن  زا  یهجوت  لـباق  رامـش  بذـج  . 3
.یشزومآ ياه  هرود  ندومن  راب  رپ  يارب  هزوح  یصصخت  زکارم  يراکمه  زا  يریگ 

هعسوت مجنپ  همانرب  تازاوم  هب  هک  یصصخت ، ياهاروش  يراکمه  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هلاس  جنپ  همانرب  نیودت  تهج  مادقا  . 4
.تسا ارجا  لباق 

ياروش اب  هتـشذگ  لاـس  رادـید  رد  یلاعترـضح  دـیکأت  دروم  هک  جـح  رد  غیلبت  دـشرا  یـسانشراک  یـسانشراک و  هتـشر  یحارط  . 5
یتآ لاس  مراودیما  دنک ، عیرست  نآ  بیوصت  رد  یلاع  شزومآ  ترازو  رگا  هدش و  هیهت  هتشر  نیا  سورد  لصفرـس  .دوب  یگنهامه 

.میریذپب وجشناد  هتشر  نیا  يارب  میناوتب 

.هتشذگ ياه  لاس  رد  مزال  ياه  یسررب  زا  سپ  نیفیرش  نیمرح  جح و  فراعملا  هرئاد  نیودت  تامدقم  نتخاس  مهارف  . 6

شناد دـننام : جـح  هرمع و  رد  فلتخم  نابطاخم  يارب  یـشزومآ  کمک  یـشزومآ و  بتک  نیودـت  تهج  مادـقا  يزیر و  هماـنرب  . 7
.نابطاخم رگید  نایوجشناد و  نازومآ ،

ملیف و نینچمه  یبـیج ، باـتک  دودـح 50  لماش  رایـس  هناخباتک  تروص  هب  تاـبتع  مزاـع  نارئاز  يارب  یگنهرف  ياـه  هتـسب  هیهت  . 8
.دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  سوبوتا  رد  هک  ینارنخس 

لوحت داجیا  يارب  نارئاز  یگنهرف  ناوت  زا  يریگ  هرهب  تهج  يزیر  همانرب  . 9
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.یگنهرف ياهاروش  بلاق  رد  اه  ناوراک  رد  یگنهرف 

.هارمه نفلت  تنرتنیا و  دننام  یناسر  عالطا  شزومآ و  رد  دمآراک  ون و  ياهرازبا  زا  يریگ  هرهب  تهج  يزیر  همانرب  . 10

تیفرظ زا  يریگ  هرهب  رادـتقا و  تّزع و  اب  دـنموربآ و  یجح  يرازگرب  هفیظو و  ماجنا  رد  ار  ام  میامن  یم  تلأسم  لاعتم  دـنوادخ  زا 
مهارف ار  يربهر  مظعم  ماقم  مظعألا و  هللا  هیقب  ترـضح  تیاضر  تابجوم  هراب  نیا  رد  دـنک و  يراـی  جـح  یگنهرف  يونعم و  ياـه 

.دنیامرف

اه ناوراک  ناریدم  نویناحور و  يرسارس  شیامه 

هراشا

، تراـیز جـح و  ناـمزاس  يربهر و  مظعم  ماـقم  هثعب  نـالوؤسم  يربـهر  مظعم  ماـقم  اـب  رادـید  هماـنرب  زا  سپ  هبنـشراهچ (1) ، زور 
رب هوالع  ناگدازماما ، ریاس  میظعلادـبع و  ترـضح  رهطم  دـقرم  راوج  رد  ات  دـندش  يررهـش  یهار  اه  ناوراک  ناریدـم  نویناحور و 

گرزب يالـصم  رد  شیامه  نیا  .دـننک  تکرـش  اه  ناوراک  نویناحور  ناریدـم و  شیامه  رد  تراـیز ، رـصع و  رهظ و  زاـمن  هماـقا 
حرطم ار  یبلاـطم  هثعب  نینواـعم  زا  یخرب  جاـجح ، تسرپرـس  رب  هوـالع  شیاـمه  نیا  رد  .دـش  رازگرب  میظعلادـبع  ترـضح  هناتـسآ 

.دندرک

جاجح تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  نانخس 

ققحت رد  هجوت  لباق  هلأسم  تفگ : ییافوکش  يروآون و  لاس  ناونع  هب  لاسما  يراذگمان  هب  هراشا  اب  شیامه  نیا  رد  يرهشیر  ياقآ 
اـه و هنیمز  تسیاـبیم  هکلب  دیـسر ، يروآون  هب  ناوت  یمن  راعـش ، اـب  هک  تسا  نیا  ییارجا  یگنهرف و  یناـسر  تمدـخ  رد  يروآوـن 

.دروآ مهارف  ار  ییارجا  یگنهرف و  یناسر  تمدخ  رد  يروآون  لماوع 

شناد مزـال و  تخانـش  دـنمزاین  يراـک  ره  رد  قیفوت  تفگ : درک و  داـی  يروآون  لـماوع  زا  یکی  ناوـنع  هب  ییازفا  شناد  زا  ناـشیا 
.تسا راک  نآ  رد  ییازفا 
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زا يدـنم  هرهب  یناسر و  عالطا  تاعالطا و  يروانف  شهوژپ ، شزومآ و  ياـه  هزوح  رد  جـح  یـصصخت  ياـهاروش  لیکـشت  زا  يو 
هب تسارجا  لاـح  رد  يوضر  ناـسارخ  هقطنم  رد  نونکا  مه  هک  ییازفا  شناد  تاـقلح  لیکـشت  حرط  نینچمه  دـمآراک و  ياـهورین 

يدـمآراک و لـیلد  هب  ییازفا  شناد  تاـقلح  حرط  دوزفا : درب و  ماـن  یگنهرف  يروآوـن  يارب  دـمآراک  دـیفم و  ياـه  هماـنرب  ناوـنع 
.دش دهاوخ  غالبا  اه  ناتسا  ریاس  يارب  هدش و  لیمکت  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  کیدزن ، هدنیآ  رد  هتشاد ، هک  یبسانم  تاریثأت 

یناـسر تمدـخ  رد  يروآون  ققحت  لـماوع  رگید  زا  يزیر  هماـنرب  رد  يروآوـن  تفگ : تراـیز  جـح و  روـما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
نامزاس هثعب و  تامادقا  هب  دیابن  اما  تسا ، ماجنا  لاح  رد  جـح  نامزاس  هثعب و  رد  هلأسم  نیا  هک  دـنچره  و  تسا ، ییارجا  یگنهرف و 

هتـشاد ازجم  يزیر  همانرب  جـح  نامزاس  هثعب و  ياه  تسایـس  يارجا  يارب  اه ، ناوراک  ناریدـم  نویناحور و  تسا  مزال  درک و  افتکا 
.دنشاب

تمدـخ صوصخ  رد  هدـش  ماجنا  ياه  یجنـسرظن  جـیاتن  نارئاز و  زا  یتارظن  هطقن  نایب  هب  شیامه  نیا  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 
زا نارئاز  يدـنمتیاضر  نازیم  یباـیزرا ، ياـه  كـالم  نیرت  مهم  زا  تفگ : تخادرپ و  هتـشذگ  لاـس  رد  ییارجا  یگنهرف و  یناـسر 

.تسا ییارجا  یگنهرف و  یناسر  تمدخ 

اب هک  درک  هیصوت  اه  ناوراک  نایناحور  هب  درک و  هراشا  هتشذگ  لاس  رد  اه  ناوراک  نویناحور  ناکـشزپ و  زا  نارئاز  تیاضر  هب  يو 
ار مزال  ياه  یگدامآ  نارئاز  تامولعم  تالیـصحت و  فلتخم  حوطـس  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوخ ، نابطاخم  يارب  هبذاـج  داـجیا  فدـه 

.دننک يزیر  همانرب  نآ  يارب  هدرک و  بسک  غیلبت  يارب 

ياهراک زا  یکی  جح  کسانم  زومر  رارسا و  هب  نتخادرپ  تفگ : تسناد و  تیمها  زئاح  نیفیرش  نیمرح  رد  ار  جح  رارسا  نییبت  يو 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  جح  کسانم  شزومآ  رانک  رد  تسیاب  یم  هک  تسا  مزال 

راثآ و هک  دشاب  يوحن  هب  دیابن  جح  کسانم  شزومآ  دوزفا : يرهشیر  ياقآ 
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.دربب نیب  زا  رئاز  هرهلد  بارطضا و  زورب  لیلد  هب  ار  جح  يونعم  تاکرب 

یگنهرف ییارجا و  نارازگراک  هجوت  دروم  تسیاب  یم  هک  تسا  يروما  رگید  زا  اه  هماـنرب  مسارم و  يارجا  رد  طابـضنا  تفگ : يو 
.دریگ رارق 

مان دارفا  نایم  تفلا  داجیا  مهم  لماع  ناونع  هب  فاصنا  زا  ناوراکریدم ، یناحور و  نایم  تفلا  تدـحو و  تیوقت  رب  دـیکات  اب  ناشیا 
هب دنناوت  یم  تدحو  تفلا و  هیاس  رد  طقف  هک  دنـشاب  فقاو  هتکن  نیا  هب  اه  ناوراک  نویناحور  ناریدـم و  تسیاب  یم  تفگ : درب و 

.دنوش لیان  مزال  ياه  تیقفوم 

رد يروآون  ققحت  مهم  لماوع  رگید  ناونع  هب  دـنوادخ  زا  دادمتـسا  صالخا و  يونعم و  هزیگنا  تیوقت  زا  نینچمه  يرهـشیر  ياقآ 
.تشاد دهاوخ  روشک  هدنیآ  رد  یمهم  شقن  دنموربآ  جح  يرازگرب  تفگ : درب و  مان  ییارجا  یگنهرف و  یناسر  تمدخ 

یـسایس داعبا  ياراد  یقیقح و  موهفم  هب  دنموربآ  یّجح  يرازگرب  رد  صولخ  اب  جح  نارازگراک  درک  يراودیما  زاربا  نایاپ  رد  يو 
لـصاح يربهر  مظعم  ماقم  و  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  (ص ) مالـسا مرکم  ربمایپ  قح ، ترـضح  تیاضر  ات  دـننک  شالت  يونعم  و 

.دوش

شیامه رد  نامزاس  سییر  نانخس 

همانرب «، » راتخاس  » يزیر یپ  اـب  تفگ : يو  .دوب  يدورهق  ياـقآ  اـهناوراک  ناریدـم  نویناـحور و  يرـسارس  شیاـمه  نارنخـس  رگید 
رد یلمع  یماگ  میا  هدیـشوک  صیاقن  اه و  یتساک  عفر  تهج  رد  شالت  اه و  همانرب  نیا  زا  بسانم  یناـبیتشپ » تیاـمح و   » و يزیر »

.میرادرب جح  تیونعم  زا  يرادرب  هرهب  نیرتشیب  نیمأت  تهج 

رب ینبم  لاس 79  رد  ینارنخس  کی  رد  ناشیا  رکذت  زین  بالقنا و  مظعم  ربهر  ریخا  نانخس  هب  هراشا  اب  ترایز  جح و  نامزاس  سییر 
يروآون اب  دوزفا : دنهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  جح  هضیرف  دـنناوتب  هک  يوحن  هب  جاجح  يارب  نکمم  شیاسآ  رثکادـح  نیمأت  ترورض 

اب دور  یم  راظتنا  اه ، همانرب  رب  مکاح  یگنهرف  هاگن  نامزاس و  ياه  همانرب  رد 
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لماک ققحت  دهاش  ناوراک ، ریدم  یناحور و  نایم  يراکمه  یلدـمه و  اه و  ناوراک  یگنهرف  ياروش  طسوت  اه  همانرب  قیقد  يارجا 
.میشاب يربهر  هغدغد  فده و  نیا 

رواب شرگن و  ندرک  مکاح  عتمت ، جح  هژیو  هب  جح و  عوضوم  رد  نامزاس  نیا  درکیور  درک : دـیکأت  ترایز  جـح و  نامزاس  سییر 
همه يارب  ییارجا  یگنهرف و  يزیرهماـنرب  ناوراـک و  ره  رد  یگنهرف  ياروـش  لیکـشت  ور  نیا  زا  تساههـصرع و  همه  رد  یگنهرف 

.تسا هدوب  اتسار  نیمه  رد  مازعا ، زا  لبق  اهناوراک 

تنس لها  جح  نارازگراک  ییامهدرگ 

.دش رازگرب  روشک  ترایز  جح و  نامزاس  هناخزامن  لحم  رد  تنس  لها  جح  نارازگراک  ییامهدرگ 

هتـشذگ لاس  هب  تبـسن  جح  لاس  ره  هک  تسا  نیا  ترایز  جح و  نالوؤسم  شالت  تفگ : ییامهدرگ  نیا  رد  یندم  قاحـسا  يولوم 
الاب ار  دوخ  ياه  یهاـگآ  شناد و  حطـس  نارئاز ، هب  رتشیب  تمدـخ  هیارا  يارب  زین  جـح  نارازگراـک  تسا  مزـال  دوش و  رازگرب  رتهب 

.دنربب

، دوش ماجنا  صالخا  نودب  جح  لثم  یـسدقم  رایـسب  لمع  هچنانچ  دوزفا : تشاد ، صالخا  لامعا  ماجنا  رد  دـیاب  هک  نیا  نایب  اب  يو 
.میا هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  عقاو  رد 

دنک راک  ادخ  يارب  هتـشاد و  صالخا  يراک  ره  رد  یناسنا  رگا  دوزفا : تسا ، نیگنـس  جح  لامعا  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یندم  قاحـسا 
ماجنا صالخااب  ار  لامعا  ناسنا  هچنانچ  تسا و  اه  نآ  زا  یکی  زین  جح  لامعا  ماجنا  هک  دوش  یم  ناسآ  وا  يارب  زیچ  همه  تقو  نآ 

.دوب دهاوخ  روآ  قوش  وا  يارب  مدرم  هب  تمدخ  دهد 

ماگ رتشیب  بیرخت  تهج  رد  زین  نانمشد  دنک  یم  تفرشیپ  بالقنا  هچره  هک  نیا  نایباب  تنس  لها  روما  رد  يروهمج  سییر  رواشم 
راتفر و رد  میهدب و  نانمشد  تسد  هب  هناهب  دیابن  دوزفا : دنریگ ، یم  راک  هب  نآ  اب  هلباقم  يارب  يدیدج  ياه  هار  دنراد و  یم  رب 
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.میریگب رظن  رد  ار  روشک  مالسا و  عفانم  هراومه  دیاب  ناملامعا 

جاجح گرزب  ییامهدرگ 

هراشا

زا یهوبنا  روضح  اب  يدازآ ، يرفن  رازه  هدزاود  مویداتـسا  رد  يراج  لاس  عتمت  جـح  ینارهت  نارئاز  ییاـمهدرگ  هبنش (1) ، زور  رد 
.دش رازگرب  عتمت  جح  هب  یمازعا  نارئاز 

هبعک مارحلادجـسم و  زا  يدامن  دـش  رازگرب  (ع ) قداص ماـما  تداهـش  زورلاـس  اـب  ناـمزمه  يونعم و  ییاـضف  رد  هک  مسارم  نیا  رد 
هب نارـضاح  يارب  تیم ، زامن  هماقا  نیفیرـش و  نیمرح  رد  ندناوخ  زامن  هویـش  جح و  کسانم  نیدامن ، تروص  هب  دوب و  هدش  بصن 

همرکم و هکم  هب  رفـس  تامازلا  هب  تبـسن  نارئاز  فلتخم ، ياهروشک  نارئاز  ناونع  هب  يدارفا  نیدامن  روضح  اب  هک  دمآ  رد  شیامن 
.دندش انشآ  هرونم  هنیدم 

مارحلا هللا  تیب  نارئاز  اب  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  زین  ترایز و  جـح و  نامزاس  تسایر  جاـجح ، تسرپرـس  شیاـمه ، نیا  رد 
.دنتفگ نخس 

جاجح تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  نانخس 

هک تسا  ناهج  ناناملسم  نیب  داحتا  يردارب و  میکحت  مهافت ، داجیا  جح  هفسلف  نیرت  مهم  تفگ : شیامه  نیا  رد  يرهش  ير  ياقآ 
.دنشاب هتشاد  هژیو  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دیاب  نارئاز 

جح تاـفآ  زا  ار  نارئاز  يراتفردـب  یقالخادـب و  هاـنگ ، باـکترا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
اب ام  لامعا  تدابع و  رگا  دناسر و  یم  یهلا  شرع  هب  ار  ناسنا  لمع ، رد  صالخا  حلاص و  لمع  كاپ ، تین  درک : حیرصت  تسناد و 

.دبای یم  تسد  لماک  تیونعم  هب  ناسنا  دوش و  یم  داجیا  لوحت  ام  یگدنز  داعبا  همه  رد  دشاب  هارمه  صالخا 
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هب ات  درادرب  ماگ  یحور  لوحت  داجیا  فده  اب  لقعت  ربدت و  اب  جح ، رفس  نوچمه  يونعم  ياهرفس  رد  دیاب  ناسنا  درک : دیکأت  ناشیا 
.دسرب يونعم  لامک  ییافوکش و  دشر و 

ماکحا و تیاعر  تفگ : دوش ، تیاـعر  دـیاب  هک  دراد  صوصخم  هژیو و  بادآ  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  هکنیا  ناـیب  اـب  يرهـشیر  ياـقآ 
.تسا يرورض  بجاو و  تمحر ، رسارس  رفس  نیا  رد  تانوؤش 

.درک دیکأت  رفس  نیا  یعرش  لئاسم  اب  نانآ  رتشیب  ییانشآ  جاجح و  يارب  یهیجوت  یشزومآ و  تاسلج  لیکشت  رب  نینچمه  يو 

هثعب شهوژپ  شزومآ و  نواعم  هبحاصم 

عمج رد  مسارم ، نیا  همادا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  یـشزومآ  یـشهوژپ و  نواـعم  رکـسع - یـضاق  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
تسا هدش  هجاوم  مدرم  بوخ  لابقتـسا  اب  نونکات  هک  تسا  مسارم  نیا  فادها  زا  جح  يارب  جاجح  يزاس  هدامآ  تفگ : ناراگنربخ 

.دنا هدرک  تیاضر  ساسحا  همانرب  نیا  زا  اه  نآ  دصرد  زا 90  شیب  و 

نیرخآ هرابرد  درمـشرب و  همانرب  نیا  فادـها  زا  ار  هعماج  رد  گنهرف  نیا  هعـسوت  جـح و  يونعم  رفـس  ياوهو  لاـح  داـجیا  ناـشیا 
یلکشم لاسما  تسا و  هدش  یناسر  عالطا  لیاسم  نیا  هرابرد  تفگ : نارئاز  هب  یناسر  عالطا  ناتسبرع و  رد  هتفرگ  تروص  تارییغت 

.دوش یمن  داجیا 

وگلا نیا  دوزفا : داد و  ربخ  لاسما  عتمت  جح  يارب  باجح  دـیدج  يوگلا  هیارا  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم 
لکـشم اب  لماک  باجح  تیاعر  نمـض  رفـس ، لوط  رد  اهدـمآو و  تفر  رد  ات  دوش  یم  هیارا  اه  ناوراـک  هب  هدـش و  یحارط  لاـسما 

.دنوشن هجاوم 

دودح هیهت  یناوراک و  تاسلج  رد  شزومآ  يارب  ییاهرازفا  مرن  هیارا  یگنهرف ، ياه  هقباسم  يرازگرب  نارئاز ، هب  نآرق  يادـها  يو 
نفلت رد  بصن  يارب  رازفا  مرن   25
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یـشزومآ ياه  همانرب  تفگ : درک و  مالعا  لاسما  ياه  هماـنرب  هلمج  زا  دریگ ، یم  رارق  اـه  نآ  راـیتخا  رد  ناـگیار  هک  ناریاز  هارمه 
.دنوش یم  لابند  يرتشیب  تراظن  اب  لاسما 

: داد حیضوت  دنهد ، یم  ماجنا  ناتسبرع  رد  نویباهو  اه و  یطارفا  هک  یتامادقا  اب  هلباقم  يارب  هدشرشتنم  راثآ  هراب  رد  رکـسع  یـضاق 
رثا  250 لک ، رد  دنا و  هدش  رـشتنم  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  هعیـش و  یفرعم  يارب  هتـشذگ  لاس  راثآ  رانک  رد  دـیدج  رثا  لاسما 80 

رپ داهن  نیا  طسوت  ألخ  نیا  دننک ، یم  ساسحا  نونکا  زین  مدرم  میدـید و  ار  مادـقا  نیا  يراذـگرثا  هتـشذگ ، لاس  .دـنوش  یم  هدامآ 
.تسا زور  هب  ام  ییوگخساپ  هدش و 

نارهت ناتسا  ترایز  جح و  ریدم  نانخس 

زین زورما  دوش و  یم  رازگرب  راـب  یلا 7  هرمع 6  لوط  رد  شیامه  نیا  تفگ : نارهت  ناتسا  ترایز  جح و  ریدم  ینابیـش  دیعـس  ياقآ 
.تسا هدش  رازگرب  مسارم  نیا  عتمت  جح  هب  مازعا  يارب  نارئاز  رتشیب  یگدامآ  يارب 

دوش یم  رازگرب  اه  شیامه  نیا  رد  مود  هنیدم  يارب  یـشزومآ  هسلج  لوا و 12  هنیدم  يارب  یشزومآ  هسلج   10 تشاد : راهظا  يو 
.تسا نارئاز  ياه  شزومآ  تاعالطا و  هدننک  لیمکت  هک 

اب بسانتم  نارئاز  يارب  ار  یبسانم  تاناکما  ات  دنک  یم  ار  دوخ  شالت  مامت  ترایز  جح و  نامزاس  دش : روآدای  ترایز  جح و  ریدـم 
.دراد دوجو  زین  یتالکشم  رفس  نیا  رد  ًامتح  اما  دننک  مهارف  دنهد ، یم  ماجنا  رفس  نیا  يارب  هک  يا  هنیزه 

هب اما  درک  میهاوخ  هدافتـسا  ناتـسبرع  لقن  لمح و  لیاسو  نیرتهب  زا  تفگ : ناتـسبرع  رد  نارئاز  لـقن  لـمح و  صوصخ  رد  ناـشیا 
.دش میهاوخ  ور  هبور  یتالکشم  اب  ًاعطق  تیعمج  ماحدزا  رفس و  عون  لیلد 

ار یگدـننار  ییاـمنهار و  نیناوق  نینچمه  هتـشاد و  ار  یمومع  يدرف و  یتشادـهب ، لوصا  تیاـعر  تساوخ  یناریا  نارئاز  زا  یناـبیش 
.دنوشن نابایخ  ضرع  زا  روبع  ماگنه  رد  یلکشم  راچد  ات  دننک  تیاعر 
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مجح دهاش  تفگ : یناریا ، نارئاز  زا  لبق ، ياه  لاس  رد  هتفرگ  تروص  ياه  تقرـس  هب  هراشا  اب  نارهت  ناتـسا  ترایز  جـح و  ریدـم 
هارمه هب  ار  دوخ  تمیقنارگ  سانجا  دایز و  لوپ  نارئاز  ات  دوش  یم  هیصوت  میا و  هدوب  یناریا  نارئاز  دقن  هوجو  تقرـس و  زا  ینیگنس 

.دنربن

نارهت هعمجزامن  رد  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  ینارنخس 

زا شیپ  دوخ  ینارنخس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  رکسع  یضاق  یلع  دیس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
زورما دندرک  یم  هدافتـسا  جح  میظع  تیفرظ  نیا  زا  دندوب و  رکف  هب  یمالـسا  ياه  تلود  رگا  تفگ : نارهت  هعمج  زامن  ياه  هبطخ 

.مینک لح  یتحار  هب  ار  مالسا  ناهج  تالکشم  میتسناوت  یم 

رب جح  يدرف  تاکرب  زا  ار  یگدنز  تسرد  ریـسم  صیخـشت  بلق و  شمارآ  تینارون ، تیانع  تشهب ، تراشب  ناهانگ ، شزرمآ  يو 
.دناوخ جح  یلوبق  تمالع  ار  هانگ  رارکت  مدع  درمش و 

داجیا رد  دناوت  یم  جح  رد  ضیارف  ماجنا  هطساو  هب  مالـسا  يایند  هک  نیا  نایب  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم 
یجاح یتقو  تفگ : درک و  دـیکأت  رفـس  قالخا  هب  نایجاح  هجوت  موزل  رب  دـشاب  دمآرـس  ناهج  همه  رد  یقالخا  يراتفر و  تالوحت 
درتسم ناشنابحاص  هب  تسه  شلاوما  رد  مارح  لام  رگا  دنک و  كاپ  ار  نآ  درگنب و  شلاوما  رد  دیاب  دورب  جح  رفـس  هب  دـهاوخ  یم 

.تسین لوبق  شجح  ّالا  دوش و  كاپ  شلاوما  ات  دهدب  ار  ناریقف  قح  دنک و 

ار ناهج  ياهروشک  نیرتزاتمم  تورث  عبانم و  رظن  زا  مالـسا  ناهج  تفگ : درک و  هراشا  زین  جح  يداصتقا  یـسایس و  تاکرب  هب  يو 
نیا دـنوادخ  تفگ  دـیاب  ناناملـسم ، ینویلیم  دـص  درایلیم و  کی  تیعمج  ناهج و  یتفن  عبانم  میظع  تیفرظ  هب  هجوت  اـب  تساراد و 
هرهب نانمـشد  اب  لـباقم  يارب  تیفرظ  نیا  زا  دـننک و  عمجت  جـح  ماـیا  رد  راـبکی  یلاـس  ناناملـسم  هک  تسا  هدرک  داـجیا  ار  تیفرظ 

نتفر تسد  زا  دهاش  هنافسأتم  یلو  دنریگب 
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.میتسه گرزب  تیفرظ  نیا 

ات دـندرک  یم  تسرد  جـح  ماـیا  رد  ار  كرتـشم  لـلملا و  نـیب  رازاـب  کـی  یمالـسا  ياـهروشک  رگا  تـفگ : رکـسع  یـضاق  ياـقآ 
داجیا اب  دـش و  یم  لح  داصتقا  هنیمز  رد  هژیو  هب  مالـسا ، يایند  تالکـشم  دنـشاب  هتـشاد  لماعت  مه  اـب  دـناوتب  یمالـسا  ياـهروشک 

.دش یمن  لیلذ  راوخ و  رابکتسا  يایند  ربارب  رد  یمالسا  هعماج  زورما  گرزب  یلوحت 

دندرک یم  هدافتسا  یتسرد  هب  جح  تیفرظ  زا  ناناملسم  رگا  هک  درک  ناشنرطاخ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم 
.میدوبن مالسا  يایند  قطانم  رگید  نیطسلف و  قارع ، ناتسناغفا ، رد  نانمشد  ياه  تیانج  نیا  دهاش  زورما 

نارـس زا  یخرب  هنافـسأتم  تفگ : ناتـسبرع  طـسوت  كرویوین  سنارفنک  هب  یتسینویهـص  میژر  توـعد  زا  داـقتنا  اـب  نینچمه  ناـشیا 
.دننک یم  توعد  هرکاذم  يارب  سدق  رگلاغشا  میژر  نارس  یخرب  زا  نایدا  نیب  يوگو  تفگ  ناونع  تحت  یمالسا  ياهروشک 

هلباقم یتسرد  هب  یگنهرف  تالکـشم  تالـضعم و  اـب  دـیاب  تفگ : روشک ، رد  یگنهرف  تالکـشم  لـیاسم و  یخرب  هب  هراـشا  اـب  يو 
.مینک

« جح هوکش   » ییامهدرگ

هراشا

رد امه " ناریا " یمالسا  يروهمج  ییامیپاوه  فرط  زا  جح » هوکش   » ییامهدرگ یناریا ، جاجح  زاورپ  نامز  ندش  یعطق  هب  هجوت  اب 
لماع ریدم  ترایز و  جح و  نامزاس  سییر  هیقف ، یلو  هدنیامن  شیامه ، نیا  رد  دش  رازگرب  نارهت  رد  امه  یحیرفت  یگنهرف  عمتجم 

.دندومن داریا  ینانخس  ناریا  یمالسا  يروهمج  ییامیپاوه 

یناریا جاجح  تسرپرس  نانخس 

یناسر تمدخ  رد  يروآون  دهاش  ییافوکـش ، يروآون و  لاس  رد  مراودـیما  تشاد : راهظا  ییامهدرگ  نیا  رد  يرهـش  ير  هللا  تیآ 
تامدخ مک  تاناکما  اب  میشاب و  نارئاز  هب 
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.مینک هئار  نارئاز  هب  يرتهب  رتشیب و 

رکذ نارئاز  تیاـضر  رد  هدـننک  نییعت  مهم و  رایـسب  ياـه  هقلح  زا  یکی  ار  نارئاز  لاـقتنا  مارحلا ، هللا  تیب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
هچنانچ اه  هقلح  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  ياـه  هقلح  یگنهرف  ییارجا و  زا  معا  جـح  تاـیلمع  اـًلوصا  تفگ : درک و 

.داد دهاوخ  ناشن  فیعض  ار  تایلمع  عومجم  دشاب  فیعض 

تخس رایـسب  راک  نیا  ماجنا  تسا و  هدنزرا  نیگنـس و  مهم ، رایـسب  یتیلوؤسم  یمالـسا ، يروهمج  ییامیپاوه  تیلوؤسم  دوزفا : يو 
.تسین ریذپ  ناکما  قح ، ترضح  زا  دادمتسا  موادم و  هدرشف ، شالت  يوق ، يزیر  همانرب  اب  زج 

هب ییارجا  یگنهرف و  یناسر  تامدخ  رد  يروآون  رب  ینبم  يراج  لاس  راعـش  هب  هراشا  اب  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
یناوارف تاکرب  تمدخ  نیا  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  دشاب  تین  صولخ  اب  هارمه  رگا  مارحلاهللاتیب  نارئاز  هب  تمدـخ  تفگ : نارئاز 

.دراد هارمه  هب  ناسنا  یصخش  یگداوناخ و  یگدنز  تیریدم ، راک ، يارب  ترخآ  ایند و  رد 

دـهد و ماجنا  رگید  ناملـسم  يارب  يراـک  يوحن  ره  هب  یناملـسم  رگا  تفگ : (ص ) مالـسا مرکم  لوسر  زا  یتیاور  هب  هراـشا  اـب  يو 
.دهد یم  رارق  وا  رایتخا  رد  يرتشیب  ناراکتمدخ  نیرب  تشهب  رد  دنوادخ  درادرب  وا  شود  زا  یلکشم 

لها ياـهدومنهر  ساـسارب  درک : حیرـصت  هیداجـس  هفیحـص  رد  (ع ) داجـس ماـما  ياـعد  زا  يزارف  حیرـشت  رد  يرهـش  ير  هللا  تـیآ 
.دشاب هتشاد  ییادخ  گنر  دشاب و  ادخ  تهج  رد  شیاهراک  همه  تسا  فظوم  ناسنا  (ع ) تیب

تکرح ادخ  يارب  تسد  نابز و  اهنت  هن  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  ياضر  بسک  فده  اب  دـیاب  ناملـسم  هب  تمدـخ  تفگ : يو 
.دشاب ادخ  يارب  زین  درذگ  یم  وا  رکف  نهذ و  رطاخ و  رد  هچنآ  هکلب  دنک 

رت ینارون  ادخ  ناگدنب  هب  تمدخ  راک و  دشاب  رت  يوق  یهلا  هزیگنا  هچ  ره  دوزفا : وا 
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.تشاد دهاوخ  يرتشیب  تاکرب  دوش و  یم 

ترایز جح و  نامزاس  تسایر  نانخس 

مهن تلود  رد  صوصخ  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  تفگ : ییامهدرگ  نیا  رد  زین  روشک  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  سییر  يدورهق  ياـقآ 
.تسا اه  تیقفوم  نیا  هدنهد  ناشن  رامآ  هتفرگ و  تروص  ترایز  جح و  روما  رد  يدنمشزرا  تامدخ 

ندـش رازگرب  رت  بوخ  يارب  ییاه  تدـهاجم  دـهاش  هک  تسا  نیا  قح  جـح ، هلوقم  هب  تلود  ماظن و  تیانع  هب  هجوت  اـب  دوزفا : يو 
.دشاب یمالسا  يروهمج  يدنمناوت  يدمآراک و  قیداصم  زا  دناوت  یم  هک  میشاب  جح 

دـشابن اه  نآ  يزور  هنابـش  ياه  تدـهاجم  رگا  هک  دنتـسه  جـح  راـک  ریگرد  ییارجا  هاگتـسد  زا 20  شیب  دوزفا : يدورهق  ياــقآ 
.دش دهاوخن  ماجنا  هتسیاش  لکش  هب  جح  تایلمع 

ناریا یمالسا  يروهمج  ییامیپاوه  لماع  ریدم  نانخس 

لماـک یگداـمآ  زا  یـشرازگ  یط  مسارم  نیا  رد  زین  اـمه ) ) ناریا یمالـسا  يروهمج  ییاـمیپاوه  لماعریدـم  یماـسح  دیعـس  رتـکد 
هبنـشراهچ زور  حبـص  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  نارئاز  تفر  تایلمع  تفگ : داد و  ربخ  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  تمدخ  يارب  ییامیپاوه 

یم زاغآ  هام  رذآ  زا 23  زین  یناریا  جاجح  تشگرب  تایلمع  .تشاد  دـهاوخ  همادا  هامرذآ 87  ات 12  زور ، تدم 21  هب  هام  نابآ   22
.تشاد دهاوخ  همادا  زور  تدم 19  هب  دوش و 

هک دـنوش  یم  لقتنم  ناتـسبرع  هب  امه  ییاوه  ناگوان  طـسوت  رئاز  رازه  دودـح 52  یناریا  رئاز  رازه  ادـعت د 104  زا  دوزفا : یماسح 
.دهد یم  ناشن  شیازفا  رفن  رازه  ود  دودح  هتشذگ  لاس  هب  تبسن 

يارب امه  يو ، هتفگ  هب  .دوش  ماجنا  زاورپ  اب 290  عومجم  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  تشگرب  تفر و  تایلمع  درک ، ینیب  شیپ  سپس  يو 
نیگنایم روط  هب  نارئاز  ییاج  هباج 
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.داد دهاوخ  ماجنا  هدج  هنیدم و  ياه  هاگدورف  هب  زاورپ  تشه  هنازور 

ماجنا هدج  هنیدم و  دصقم  هب  روشک  حطس  رد  يزاورپ  أدبم  زا 17  ادخ  هناخ  نارئاز  لاقتنا  تایلمع  لاسما  داد : همادا  امه  لماعریدم 
.دوش یم 

یناریا جاجح  تسرپرس  روضح  اب  ناوراک  نیلوا  هقردب 

زاورپ نامز  هدش ، ینیب  شیپ  يدـنب  نامز  ساسا  رب  تفرگ و  لکـش  ررقم  نامز  رد  یمیهاربا  جـح  ییارجا  همانرب  مزال ، تادـیهمت  اب 
راید نارفاسم  نامـشچ  رد  قوش  کشا  هک  یلاـح  رد  تیونعم  زا  هدـنکآ  ییاـضف  رد  دیـسرارف و  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هورگ  نیلوا 

.دروخ دیلک  نایناوراک  زاورپ  نیتسخن  یمالسا ، يروهمج  جاحلا  ریما  هقردب  اب  دیشخرد ، یم  یحو 

ییارجا و نارازگراک  تفگ : ادـخ  هناخ  یناریا  نارئاز  ناوراک  نیتسخن  هقردـب  مسارم  رد  ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.دنشوکب جح  قح  يادا  هب  تبسن  ییافوکش  يروآون و  لاس  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  جح و  یگنهرف 

نیا زا  يرادـساپ  جـح ، قح  هک  نیا  نایب  اب  تسناد و  یهلا  ناتـسآ  هب  ندـمآرد  ار  جـح  (ع ) داجـس ماما  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اـب  يو 
هناخ ترایز  راگدرورپ و  ناتسآ  هب  ندمآرد  يرازگراک  هلزنم  هب  جح  يرازگراک  شرگن ، نیا  ساسا  رب  دوزفا : تسا  گرزب  تمعن 

.تسا یهلا  تفایض  بادآ  تیاعر  قح و  يوس  هب  تکرح  موهفم  هب  ادخ 

نیا هتکن  نیلوا  درک : دـیکأت  دراد ، یقح  ناسنارب  زین  جـح  (ع ) نیدـباعلانیز ماما  شیامرف  قباطم  هک  نیا  هب  هراشا  اب  يرهـشیر  هللااتیآ 
.ددرگزاب رفس  نیا  زا  تیناحور  تیونعم و  زا  يرابهلوک  اب  دسانشب و  ار  جح  قح  مارحلاهللاتیب  رئاز  هک  تسا 

.تسا جح  تمعن  ردق  تخانش  هلزنم  هب  جح  رفس  زا  سپ  ناسنا  يونعم  ینوگرگد  يدرف و  قالخا  رد  لوحت  دوزفا : ناشیا 

، یمالسا قالخا  بادآ و  تیاعر  اب  تساوخ  لاسما  عتمت  نارئاز  زا  يرهشیر  ياقآ 
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.دننک نادنچ  ود  ار  جح  ینارون  کسانم  ماجنا  ینیریش  دوخ ، ینید  نارهاوخ  ناردارب و  اب  زیمآتبحم  دروخرب  یقالخا و  شوخ 

اب یَجح  یمالـسا ، ياهروشک  ریاس  جاجح  رانک  رد  یناریا  جاجح  یلاعت ، قح  فطل  تیانع و  اب  زین  لاسما  درک  يراودیما  زاربا  يو 
.دننزب مقر  ار  رادتقا  تزع و 

تلاسر و نادـناخ  هب  تدارا  قشع و  زا  راشرـس  یبلق  اب  ادـخ  هناخ  یناریا  ناریاز  زا  هورگ  نیتسخن  مسارم  نیا  ماجنا  زا  سپ  یتاعاس 
.دندرک ادیپ  ار  عیقب  ناتسربق  يوبن و  مرح  ترایز  راختفا  دندش و  ربمایپ  رهش  یهار  تماما 

يربخ يوگو  تفگ  همانرب  رد  جاجح  تسرپرس  تکرش 

ار جـح 87  یتایلمع  ياه  تسایـس  یـشم و  طخ  يربخ  يوگو  تفگ  کی  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  تمیزع ، زا  لـبق  زور  دـنچ 
ینامداش و زا  یجوم  یتآ ، لاس  زا  عتمت  جـح  نایهار  يدـصرد  یـشک 25  هعرق  رب  ینبم  يربخ  مالعا  اب  درک و  نایب  رگید  راب  کـی 

.دومن داجیا  عتمت  جح  ماجنا  ناقاتشم  فوفص  رد  ار  دیما 

یگنهرف ياه  تیفرظ  ياقترا  يارب  یگنهرف  همانرب  زا 100  شیب  تفگ : هثعب  یگنهرف  همانرب  هرابرد  همانرب  نیا  رد  يرهش  ير  ياقآ 
اب تاعالطا  يروانف  شهوژپ و  شزومآ ، للملا ، نیب  ياه  هزوح  رد  یـصصخت  ياهاروش  لیکـشت  هک  میدرک  ینیب  شیپ  لاسما  جح 

فراعملا هریاد  نیودت  زین  نارگشهوژپ و  کناب  لیکشت  هاگـشناد ، ناداتـسا  هیملع و  ياه  هزوح  يالـضف  جح ، ناسانـشراک  روضح 
.تساه نآ  هلمج  زا  جح  گرزب 

قیرط زا  هدنیآ  لاس  هیمهـس  دصرد  هدـنیآ 25  لاس  زا  عتمت ، جـح  ناگدـننک  مان  تبث  فّرـشت  تصرف  شیازفا  روظنم  هب  تفگ : يو 
.دوش یم  نییعت  یشک  هعرق 

ینالوط جـح  هب  زین  نارئاز  هک  درک  يروآدای  تسناد و  راوشد  ییارجا  تالکـشم  ظاحل  هب  ار  عتمت  جـح  نامز  ندرک  هاتوک  ناـشیا 
.دنراد يرتشیب  هقالع  تدم 

مظعم ماقم  رظن  ساسارب  دوزفا : هنیمز  نیا  رد  تباقر  داجیا  هرمع و  جـح  هب  یـصوصخ  شخب  دورو  هراب  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 
تروص هب  هرمع  جح  يربهر 
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جـح و نامزاس  دوش و  یم  هبـساحم  هدـش  مامت  تمیق  هب  ناگدـننک  مان  تبث  زا  یتفایرد  غلابم  هک  اـجنآ  زا  دوش و  یم  هرادا  زکرمتم 
.دش دهاوخ  اه  تمیق  شیازفا  بجوم  هزوح  نیا  هب  نارگید  دورو  ًاعطق  درب ، یمن  یتعفنم  چیه  عوضوم  نیا  زا  ترایز 

نارئاز اب  يدوعـس  نیرومأـم  یخرب  تسیاـشان  راـتفر  صوصخ  رد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
رد يدوعـس  نارومأم  ياـهدروخرب  عوضوم  درک : حیرـصت  تسناد و  ناتـسبرع  يارب  یفنم  غیلبت  یعون  ار  اـهراتفر  هنوگ  نیا  یناریا ،
هب هتبلا  هک  هدش  حرطم  ناتـسبرع  نادرمتلود  اب  ماظن  نالوؤسم  ریاس  بناجنیا و  تارکاذم  رد  اهراب  عیقب  ناتـسربق  هژیو  هب  هاگدورف و 

دروم هلأسم ، تسا  رتهب  تسین و  اشگهار  هنیمز  نیا  رد  زیمآ  تنوشخ  ياهدروخرب  هک  نیا  نمـض  تسا ؛ هدیـسرن  یلوبق  لـباق  هجیتن 
.دوش لح  قطنم  ثحب و  لالدتسا و  قیرط  زا  فالتخا 
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يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ياهتیلاعف  مود : لصف 

هراشا
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يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ياه  تیلاعف 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب 
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هیقف یلو  یگدنیامن  رتفد  لوا : شخب 

یناریا جاجح  تسرپرس  زا  لابقتسا 

هرونم هنیدم  دراو  ترایز  جح و  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  نالوؤسم  املع و  لابقتـسا  اب  هیقف  یلو  هدـنیامن  هبنشود (1)  زور 
: تفگ جح  نارازگراک  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تایونم  هب  هراشا  اب  رهش  نیا  هاگدورف  رد  هنیدم ، هب  دورو  زاغآ  رد  يو  .دش 

همانرب اب  ادخ 9 ، لوسر  تیانع  اب  مراودیما  منکیم و  ساسحا  ار  تیلوؤسم  نیا  ینیگنـس  هرونم ، هنیدـم  رد  روضح  لوا  زور  نیمه  زا 
يراعـش میناوتب  تسا ، هدش  كرادـت  یگنهرف  ياه  همانرب  هچ  ییارجا ، ياه  هنیمز  رد  هچ  هتـشذگ ؛ لاس  لوط  رد  هک  یلـصفم  ياه 

ققحم ار  نآ  تسام  هدهع  هب  نآ  تیلوؤسم  هک  یـشخب  رد  دنا ، هتـشاد  يروآون  ییافوکـش و  لاس  مان  هب  هک  يربهر  مظعم  ماقم  هک 
.مینک

: تفگ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یگنهرف  درکیور  هب  هجوت  اب  يرهش  ير  هللا  تیآ 

میهاوخ رگید  ياه  لاس  زا  رتهب  یجح  يرازگرب  دهاش  هللا  ءاشنا  تسا و  ارجا  لاح  رد  یگنهرف  همانرب  دـص  زا  شیب  لاسما  جـح  رد 
.دوب

: تفگ لاسما  ِتامدخ  هئارا  یگنوگچ  هرابرد  يو 

.تسا هدشن  شرازگ  یلکشم  نونکات  تسا و  ماجنا  لاح  رد  نسحا  وحن  هب  زورما  ات  اهراک  یلو  تسا  دوز  تواضق  هراب  نیا  رد 
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جاجح تسرپرس  ياهتاقالم 

هراشا

رگیدکی زا  ار  اه  نآ  یـسایس ، ییایفارغج و  ياه  تیدودحم  هاگ  هک  تسا  یناردارب  نتـسویپ  مههب  دروخرب و  لحم  ییوس  زا  جـح ،
نیا هکارچ  ناناملـسم ؛ عاضوا  مالـسا و  ناهج  هراـبرد  رظن  لداـبت  وگتفگ و  يارب  منتغم  تسا  یتصرف  رگید  ییوس  زا  دـنکیم و  رود 

نیمزرـس رد  ار  فلتخم  ياهروشک  ناناملـسم  نـالوؤسم و  نادنمـشیدنا ، ِنتـسویپ  مه  هب  نکمم  هنیزه  نیرتمک  اـب  ریظنیب ، ِشیاـمه 
.دزاس یم  مهارف  یحو 

ياهروشک رگید  ياملع  نالوؤسم و  اههثعب ، اب  یمـسر  ریغ  یمـسر و  ياهرادـید  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هثعب  رگید  تاراکتبا  زا 
رد یمیقتسم  ریغ  میقتسم و  راثآ  دوشیم و  ماجنا  یصاخ  ناماس  مظن و  اب  هلاس  ره  اهتیساسح ، اهتیدودحم و  همه  اب  هک  تسا  ناملسم 

.دراد ناناملسم  اهروشک و  رگید  اب  ام  طباور 

ار يدشر  هب  ور  دنور  لاس  ره  هک  دوشیم  رـسیم  للملا  نیب  تنواعم  ناراکمه  ياسرفتقاطـشالت  غیرد و  یب  يراکمه  اب  اهتاقالم  نیا 
یتاراکتبا اـب  ناوت ، دـح  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  تسا  هتفرگ  بقل  يربهر  مظعم  ماـقم  يوس  زا  هک  لاـسما  .دـهدیم  ناـشن 

.دنک يرادرب  هرهب  یبوخ  هب  تصرف  نیا  زا  تسا  هدرک  شالت 

رورم ار  اهتاقالم  نیا  نونکا  .دـهد  یم  ناشن  ار  يریگمـشچ  دـشر  هتـشذگ ، لاس  هب  تبـسن  اهرادـید  اهتاقالم و  جـح 87  مسوم  رد 
: مینکیم

هرونم هنیدم  رد  اهتاقالم  فلا :

هراشا

.مینک یم  رورم  ار  اه  نآ  هک  داتفا  قافتا  هنیدم  رد  یناریا  جاّجح  تسرپرس  ياه  تاقالم  زا  یشخب 

دیلقت ماظع  عجارم  رتافد  ناگدنیامن  اب  تاقالم 
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جاجح تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  دـیلقت  ماظع  عجارم  ناگدـنیامن  هبنش (1)  جنپ  حبص 
.دندرک رادید  یناریا 

مراکم ماظع : تایآ  تارـضح  دـیلقت ؛ عجارم  ياه  هثعب  ناگدـنیامن  تفرگ ، ماـجنا  هدـش  يدـنبنامز  هماـنرب  قبط  هک  رادـید ، نیا  رد 
دیعـسدیس يرئاح ، ینادـمه ، يرون  یناـگیاپلگ ، یفاـص  یناـجنز ، يریبش  یناحبـس ، تجهب ، یناتـسیس ، یلیبدرا ، يوسوم  يزاریش ،

ياـهراک لـئاسم و  هراـب  رد  دـندش و  رـضاح  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  لـحم  رد  بیترت  هب  یعناـص ، يدورهاـش و  ضاـیف ، مـیکح ،
.دندرک ینزیار  جح ، ِییارجا  یگنهرف و  نوگانوگ 

يداشرا ياهورین  یخرب  ياهراتفر  زا  یتیاضران  دش ، حرطم  دیلقت  ماظع  عجارم  ناگدـنیامن  يوس  زا  اهتاقالم ، نیا  رد  هک  یلئاسم  زا 
.دوب عیقب  رد  نارئاز  اب  رقتسم  نارومأم  و 

اه تکرح  نیا  همادا  زا  ناتـسبرع ، ِیتلود  نـالوؤسم  هب  اههغدـغد  نیا  لاـقتنا  اـب  دنتـساوخ  هیقف  یلو  هدـنیامن  زا  عجارم  ناگدـنیامن 
.دوش يریگولج 

رد دـندومن  يراودـیما  زاربا  هدرک و  ضارتعا  عیقب  ناتـسربق  رد  یـشک  بانط  هلیـسو  هب  هدـش  داجیا  ياهتیدودـحم  هب  نینچمه  نانآ 
تالکشم دریگ و  رارق  رظن  دیدجت  یسررب و  دروم  لئاسم  هنوگ  نیا  يدوعس ، تاماقم  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تاماقم  تالماعت 

.دوش فرطرب  عیقب  ناتسربق  نارئاز  يورارف 

قارع هثعب  اب  رادید 

.دندرک وگتفگ  رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرس  اب  قارع  هثعب  ياضعا  هارمه  هعمج (2)  زور  قارع ، هثعب  لوؤسم  الوم ، ياقآ 

هدنیامن دش ، ماجنا  دیما  تمیمص و  زا  راشرس  ییاضف  رد  هک  تسشن  نیا  زاغآ  رد 

هدعقیذ 1429 اب 21  قباطم   87 / 8 / 30 - 1
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: تفگ نانامهم  هب  باطخ  ییوگدمآشوخ ، زا  سپ  هیقف  یلو 

.تسا هدوب  قارع  هلأسم  ام ، يارب  جح  مایا  مهم  لئاسم  زا  یکی  هلاس  همه  یگدنیامن ، ياه  لاس  نیزاغآ  نامه  زا 

: تفگ میکح  دیهش  دای  تشادیمارگ  اب  يو 

دنم هرهب  ناشدنمـشزرا  تارظن  زا  دـندوب و  ام  هارمه  جـح  مسوم  رد  هراومه  دـننک ، تمیزع  قارع  هب  ناریا  زا  هک  نآ  زا  لبق  ناـشیا 
.میدش یم 

: تفگ قارع  رد  ریخا  تالّوحت  هب  هراشا  اب  يرهشیر  ياقآ 

مدرم هتفرگ و  لکش  قارع  رد  یمدرم  تلود  هتفای و  قّقحت  یثعب  میژر  طوقس  نوچمه  قارع ، یساسا  تالکـشم  زا  یخرب  هللادمحب 
ناملراپ رد  هک  تسا  يا  همان  قفاوت  دیامن ، یم  مهم  رایـسب  زورما  هک  هچنآ  اّما  .دندش  رادروخرب  یـساسا  نوناق  زا  اه ، تدم  زا  سپ 

ياعد .دنا  هدش  هجاوم  رذگهر  نیا  زا  يراوشد  تخس و  نومزآ  اب  ینید  عجارم  یسایس و  ناربهر  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  قارع 
نیا زا  قارع ، فیرـش  تلم  یهارمه  یقارع و  نارادمتـسایس  ریبدت  یگتخپ و  ینید و  عجارم  تیادـه  اب  قارع  مدرم  هک  تسا  نیا  ام 

.دنیآ نوریب  دنلبرس  زین  شیامزآ 

: داد همادا  يو 

یم دـیکأت  نآ  رب  زین  بالقنا  مظعم  ربهر  ینیمخ و  ماما  ترـضح  هک  تسا  ینآرق  لصا  نیا  هب  هجوت  تسا  مهم  اـم  رظن  هب  هک  هچنآ 
یم نیفیرـش  نیمرح  رد  هک  ییاهاعد  جح و  تینارون  اب  میراودیما  .تسا  ینآرق  ياه  هزومآ  ساسا  رب  لیبسیفن »  » هلأسم نآ  دنیامن و 

ار قارع  مولظم  تلم  تشونرـس  دنورب و  نوریب  قارع  زا  ناگناگیب  هک  دـسر  ارف  يزور  دـنیامن ، یم  مرکا  ربمایپ  هک  یتیانع  اب  دوش و 
ماما ترضح  هک  يروط  نامه  دننک ، ادتقا  دوخ  ینید  عجارم  هب  قارع  تلم  رگا  هک  میرادن  يدیدرت  ام  .دنراپـسب  ناشدوخ  تسد  هب 

.دنک دراو  قارع  تلم  هب  ینایز  دناوت  یمن  دنکب ، دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرما  دندومرف :
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مه هثعب و  رد  روضح  ام  هلاس  ره  تاراختفا  زا  تفگ : ناریا  هثعب  يراکمه  يزاون و  نامهم  زا  رکـشت  نمـض  ـالوم  ياـقآ  نآ  زا  سپ 
میتسه و يرابکتـسا  ياه  تلود  راشف  تحت  میتسه و  یـصاخ  تیعقوم  رد  دـیفقاو ، هک  روطنامه  هتبلا  .تسامـش  اب  طابترا  ینیـشن و 

.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  هدرک  زاب  ام  مدرم  يور  هب  شوغآ  یعقاو  ینعم  هب  هک  یتلود  اهنت 

ترـضح دیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  مدرم  زا  يدایز  دادعت  یثعب  میژر  دوب و  ریگارف  متـس  ملظ و  مه  مادـص  طوقـس  زا  شیپ  هتبلا 
جـح و مسوم  رد  مینک  یم  یعـس  زورما  زین  ام  .درک  لقتنم  ار  قارع  مدرم  تیمولظم  اهروشک  ریاس  ناریا و  قیرط  زا  میکح  هللا  تیآ 

لاح نیا  اب  .میناسرب  ناگمه  هب  ار  قارع  تیمولظم  مایپ  دنبای ، یم  روضح  نآ  رد  یمالـسا  للم  همه  هک  یمالـسا  تما  میظع  هرگنک 
هب یـساسا  نوناق  تفرگ و  رارق  ناگتخیهرف  تسد  هب  روشک  تشونرـس  .درک  رود  اـم  زا  ار  یثعب  میژر  ّرـش  هک  میرکاـش  ار  دـنوادخ 

دراو تخاس ، دنم  هرهب  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  تیآ  نانآ  سأر  رد  عجارم و  تمعن  زا  ار  ام  رت  مهم  همه  زا  دـش و  هتـشون  نانآ  تسد 
نآ رد  اه  تیلقا  راشقا و  همه  هک  میراد  یلم  تموکح  کی  زورما  میدرک و  باختنا  نامدوخ  ار  تموکح  میدـش ، تاـباختنا  هصرع 

وردنت ياه  هورگ  تسا ، یبهذم  یلم و  ینکفا  هقرفت  یپ  رد  نمشد  هدشن و  مامت  ام  لکشم  نوچ  میشاب ؛ رایشوه  دیاب  اما  .دنا  لیخد 
.دنریگ یم  شیپ  رد  رورت  هار  نایعیش ، هب  كرش  رفک و  تبسن  اب  دننک و  یم  زیهجت  ار 

زا اه  یـضعب  هللادـمحب  .میهد  رییغت  ار  رگلاغـشا  ياهورین  جورخ  نامز  هک  میا  هدرک  شالت  مه  ریخا  همان  قفاوت  رد  : » داد همادا  ـالوم 
میژر ياه  تاغوس  نیرخآ  زا  زین  رگلاغـشا  نیا  دـنامن  هتفگاـن  .تساـم  تسد  رد  هدـمآ و  نوریب  هناـگیب  ياـهورین  تسد  زا  اـهرهش 

دـنوش و جراخ  روشک  زا  لاس 2012  ات  اه و  ناتـسا  زا  لاس 2009  ات  نارگلاغـشا  هک  میراد  دـیکأت  ام  .دوب  قارع  تلم  يارب  مادـص 
تدایـس و مه  ناشیا  میا و  هداد  عاجرا  یناتـسیس  ياـقآ  هب  ار  هماـن  قفاوت  نیا  لاـح  نیع  رد  .دوش  راذـگاو  ناـشدوخ  هب  قارع  هرادا 

« .دنا هداد  رارق  كالم  ار  اه  هورگ  مامت  قارع و  لک  يرادم  تزع 
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عیـشت و نیب  قارع  رد  یقیقح  تدحو  دهاش  نآلا  : » تفگ ینانخـس  یط  زین  قارع  یعیـش  فقو  ناوید  سییر  تسـشن ، نیا  همادا  رد 
دیدـشت ار  تافالتخا  ات  دـنا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  شالت  مامت  زین  ناگناگیب  .میراد  یمرب  ولج  هب  ماگ  کـی  زور  ره  میتسه و  ننـست 

« .دنتسه گرزب  عجرم  نامرف  هب  شوگ  همه  قارع ، رد  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .دننک 

دینیب یم  امش  دنا و  هداد  مه  هب  تدحو  يردارب و  تسد  قارع ، فیاوط  همه  : » تفگ زین  تنس  لها  ياملع  هیداحتا  سییر  همادا  رد 
میظنت نامدوخ  ار  ناـمروشک  یـساسا  نوناـق  یبهذـم ، یلم و  مزع  وترپ  رد  اـکیرما ، ياـه  ینکـشراک  اـه و  ینمـشد  هب  هجوت  اـب  هک 

« .میناسر یم  ماجنا  هب  ار  يرت  مهم  ياهراک  هدنیآ  رد  هللاءاش  نا  میدرک و 

رصم هثعب  سییر  اب  رادید 

هثعب سییر  يرصملا ،» دمحم   » پیترس هبنش (1)  زور  ناریا ، یمالسا  يروهمج  هثعب  اب  یمالسا  ياهروشک  ياههثعب  طابترا  همادا  رد 
مظعم ماقم  یگدـنیامن  هثعب  نـالوؤسم  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  لـحم  رد  روضح  اـب  هنیدـم  رد  رـصم  یبرع  يروهمج  جـح 

.درک رادید  يربهر 

شزومآ للملا و  نیب  نانواعم  رکسع ، یضاق  یلعدیس  يودهم و  فیرش  دمحم  نایاقآ : تارضح  اب  رصم ، هثعب  سییر  رادید  نیا  رد 
ود یگنهرف  تاـکارتشا  راذـگریثأت و  ندـمت  قیمع ، گـنهرف  هب  هراـشا  اـب  نیفرط  درک و  رادـید  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  شهوژپ  و 

ياه هزوح  رد  هدرتسگ  نیتم و  طـباور  هب  یباـیتسد  فـالتخا و  ياـه  هشیر  ندودز  رد  هرهاـق  نارهت و  نـالوؤسم  ماـمتها  زا  روشک ،
.دندرک يراد  بناج  فلتخم 

خیـش نامز  رد  رـصم ، ناریا و  زا  ریخا  نارود  رد  یمالـسا  قَِرف  نیب  تدـحو  ياه  همزمز  نیتسخن  هک  دـش  يروآداـی  رادـید  نیا  رد 
.دوب دهاوخ  مالسا  ناهج  فرط و  ود  دوس  هب  روشک  ود  رتشیب  هچ  ره  دنویپ  طابترا و  ًاعبط  دش و  زاغآ  توتلش 
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ربخ ناریا  هثعب  اب  ناتسبرع  رد  رصم  هثعب  سییر  عوقولا  بیرق  تاقالم  زا  رادید ، نیا  ندش  مهارف  زا  ترـسم  زاربا  اب  يرـصملا  دمحم 
.دبای همادا  اهتاقالم  نیا  هک  درک  يراودیما  راهظا  داد و 

لاگنس هثعب  سییر  اب  رادید 

هبنشکی (1) زور  رهظ  زا  دعب  يو  .دوب  هاج » میهاربا  خیش   » لاگنـس جح  هثعب  سییر  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هثعب  نانامهیم  رگید  زا 
رادید یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  روشک ، نیا  هثعب  ياضعا  زا  یخرب  هارمه 

.درک

، جح مسوم  رد  لاگنس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هثعب  نالوؤسم  تاقالم  هک  درک  يراودیما  زاربا  رادید ، نیا  رد  يرهـش  ير  ياقآ 
.دشاب روشک  ود  تابسانم  هعسوت  نالوؤسم و  رتشیب  ياهرادید  زاس  هنیمز 

هچ ره  ندـش  رت  کیدزن  ار  يربهر  مظعم  ماقم  لحار و  ماما  ياهدومنهر  مالـسا و  میلاعت  ساـسا  رب  جـح  مهم  فادـها  زا  یکی  يو 
ياراد جـح  هکلب  تسین ، يدرف  جـح » عفانم  ، » ینآرق ياه  هزومآ  ساسا  رب  تفگ : تسناد و  رگیدـکی  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رتشیب 

« .تسا ناناملسم  مومع  يارب  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، عفانم 

یمالسا تما  يارب  یعفانم  یهلا ، لضف  هب  یمالسا  ياهروشک  جح  ياه  هثعب  نالوؤسم  رادید  درک  يراودیما  زاربا  هیقف  یلو  هدنیامن 
.دوش یمالسا  ياهروشک  ریاس  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تابسانم  تیوقت  بجوم  اهرادید  نیا  دشاب و  هتشاد  یپ  رد 

مالسا یناهج  تیمکاح  زا  تعنامم  يارب  مالسا  نانمشد  : » تفگ مالسا  ندش  یناهج  زا  نانمشد  ساره  هب  هراشا  اب  يرهش  ير  ياقآ 
« .دنسرب دوخ  موش  دصاقم  هب  ات  دننک  ادج  مه  زا  ار  ناناملسم  دنراد  یعس  فلتخم  ياه  هسیسد  اب 
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رد یهلا  لضف  هب  رگیدـکی ، هب  زوسلد  نارادـم  تسایـس  نارکفتم و  هژیو  هب  ناناملـسم  ندـش  کیدزن  اب  درک  يراودـیما  زاربا  ناشیا 
.میشاب مالسا  ندش  یناهج  دهاش  کیدزن  هدنیآ 

يروهمج زا  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  رد  روضح  زا  يدنـسرخ  زاربا  اـب  زین  لاگنـس  هثعب  سییر  میهاربا  خیـش  تسـشن ، نیا  همادا  رد 
.درک لیلجت  ناناملسم  زا  تیامح  لیلد  هب  ناریا  یمالسا 

يو .دننک » رتشیب  ار  دوخ  ماجسنا  تدحو و  دیاب  ناناملسم  دننک ، یم  هئطوت  مالسا  هیلع  مالسا  نانمشد  هک  یطیارـش  رد  : » تفگ يو 
.درک وزرآ  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  ناریا  ناملسم  مدرم  ناریا و  یمالسا  يروهمج  نوزفا  زور  تزع 

لداـبت يارب  یمنتغم  تصرف  جـح  مالـسا ، ناـهج  رد  روـشک  ود  ره  مهم  هاـگیاج  تیمها و  هب  هجوـت  اـب  : » دوزفا لاگنـس  هثعب  سییر 
« .تسا مالسا  ناهج  يورارف  لئاسم  نینچمه  جح و  ییارجا  روما  هنیمز  رد  هثعب  ود  نایم  تایبرجت  تاعالطا و 

نانبل هثعب  اب  تاقالم 

.دندرک رادید  يرهشیر  ياقآ  اب  روشک  نیا  هثعب  ياضعا  زا  یخرب  قافتا  هب  نانبل ، هثعب  ریدم  هنمینم » نامثع   » ياقآ هبنشکی (1)  زور 

نـسح دیـس  هژیو  هب  ناـنبل ، هللا  بزح  يارب  تیقفوم  يوزرآ  مدـقمریخ و  نمـض  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  تاـقالم  نیا  يادـتبا  رد 
لقن رکذ  هرابرد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  تادودـعم ،»  » مایا و  تامولعم »  » مایا رد  دـنوادخ  رکذ  تیمها  هب  هراشا  اب  هللارـصن ،

.تسا هدش  هدرمش  دنوادخ  رکذ  زا  يا  هبعش  داهج ،»  » نآ رد  هک  درک 

زا هک  تسا  يرازبا  نیا  تسادـخ و  رکذ  هداد ، تردـق  یتسینویهـص  میژر  ربارب  رد  هللا  بزح  نانبل و  تمواـقم  هب  هچنآ  : » تفگ يو 
رد دنتسناوت  یکدنا  هورگ  مه ، هزور  گنج 33  رد  رگا  دراد و  يرتشیب  ییاراک  تسا ، ناسنا  رایتخا  رد  هک  ییاه  حالس  همه 
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« .تسا هلأسم  نیمه  دننک  تمواقم  تشاد - رایتخا  رد  ار  اه  حالس  نیرتزهجم  هک  یگرزب - شترا  لباقم 

اب تسا  هتـسناوت  هللا  بزح  ربهر  : » تفگ نانبل  تمواقم  ندیـشک  شلاچ  هب  يارب  نانمـشد  ياـه  هئطوت  هب  هراـشا  اـب  يرهـشیر  ياـقآ 
میژر لـماک  يدوباـن  اـت  تمواـقم  تضهن و  نیا  هـک  متـسه  راودـیما  نـم  دوـش و  زوریپ  دتـسیاب و  تالکـشم  هـمه  ربارب  رد  ریبدـت ،

« .دوش یهتنم  جع ) ) يدهم ماما  یناهج  بالقنا  هب  تکرح  نیا  رود ، نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  دبای و  همادا  یتسینویهص 

میلاحشوخ و رایسب  تالاقم  نیا  زا  ام  : » تفگ تاقالم  نیا  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  زا  رکشت  اب  نانبل  هثعب  سییر  رادید ، نیا  همادا  رد 
تسا و تیالو  تاکرب  زا  تمواقم  نیا  .درک  لقتنم  يرگید  ملاع  هب  ار  ام  دـیدرک ، لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  امـش  هک  ییاـبیز  مـالک 
؛ دـنک ظفح  ار  ناریا  مدرم  يا و  هنماخ  ماما  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دراد و  یتاکرب  ام  يارب  يا  هنماـخ  ماـما  هثعب  رد  اـم  روضح 

دنتـسه (ع ) نامز ماما  روهظ  زاس  هنیمز  اه  نآ  دـنوش و  یم  ظفح  ناناملـسم  نوخ  ناـنبل و  تمواـقم  مالـسا و  اـه  نآ  ظـفح  اـب  اریز 
.(1) ًابیِرَق ) ُهاَرن  ًادیَِعب َو  ُهَنْوَری  ْمُهَّنِإ  ) هک

ناریا یمالـسا  يروهمج  جاحلاریما  ياه  یگتـسیاش  هب  (ع ) یلع زا  یتیاور  هب  هراشا  اب  تصرف ، نیا  ندـش  مهارف  زا  ینادردـق  اب  يو 
ینیعم يژتارتسا  ياراد  نانبل  تمواـقم  میا و  هتخومآ  ینیمخ  ماـما  بتکم  زا  ار  تئرج  تعاجـش و  ربص و  اـم  : » تفگ درک و  هراـشا 

« .دوش رجنم  نیطسلف  يدازآ  هب  هک  تفر  دهاوخ  شیپ  ییاج  ات  هللاءاش  نا  تسا و 

عضوم رد  هجو  چیه  هب  نآلا  ام  : » تفگ بالقنا  هنازرف  ربهر  هنامیکح  ياهداشرا  نارهت و  هب  نوع » لشیم   » ریخا رفـس  هب  هراشا  اب  يو 
زا ار  دوخ  نیمزرس  میتسین و  فعض 
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ات .تسا  هتـشاد  یمهم  رایـسب  شقن  عوضوم  نیا  رد  ناریا  هک  میا  هداد  يأر  یقفاوـت  تلود  کـی  هب  هدروآ و  نوریب  اـکیرمآ  هرطیس 
« .تسا یناریا  ناردارب  ریبدت  نسح  هجیتن  نیا  دنک و  یم  دای  یگرزب  هب  ناریا  زا  مه  نانبل  تیحیسم  یتح  هک  ییاج 

هک میرکاش  ار  دـنوادخ  دوش و  یم  ققحم  (ع ) تیب لها  تیالو و  طخ  زا  عافد  اب  مالـسا  زا  عافد  : » تفگ همادا  رد  ناـنبل  هثعب  سییر 
تیالو مالـسا و  مدرم و  ّبح  زج  وا  بلق  رد  تسام و  همه  دیـس  تمواقم و  دیـس  هک  هدرک  تیاـنع  اـم  هب  عاجـش  هدـیمهف و  يربهر 

- تسا نیطـسلف  يدازآ  نامه  هک  ینیمخ - ماما  يوزرآ  هب  تلود  نیا  هک  میراودیما  دنک و  یم  راک  تین  صولخ  اب  درادـن و  دوجو 
« .تسناد یمن  ار  نیطسلف  شزرا  ینیمخ  ماما  هزادنا  هب  سک  چیه  هک  دماجنیب 

یم شود  هب  يا  هنماخ  ماما  مچرپ  ریز  رد  ار  تناما  نیا  نآلا  ام  : » تفگ تصرف  نیا  ندـش  مهارف  زا  دّدـجم  رکـشت  اب  يو  ناـیاپ ، رد 
« .دنک کمک  نامفادها  هب  ندیسر  رد  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  میشک و 

نمی هثعب  ياضعا  اب  رادید 

ياقآ ياریذـپ  يرهـش  ير  هللا  هیآ  هبنـشهس (1)  زور  یمالـسا ، ياهروشک  ياههثعب  اب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ياـهتاقالم  همادا  رد 
تسناد و یمارگ  نانامهیم  هناخ  ار  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ییوگدـمآ ، شوخ  نمـض  ناـشیا  .دوب  هارمه  تئیه  و  یبیثلا » ناـمحر  »

یـسایس یگنهرف - طابترا  هک  ارچ  دشاب ؛ نمی  ناریا و  هکم ، هنیدم ، رد  رتشیب  لماعت  رادید و  همدقم  اهرادید  نیا  میراودیما  : » تفگ
« .تسا مهم  روشک  ود  نیا  نیب 

تدـحو و هنوگره  زا  دـننک  یم  شالت  اه  نآ  : » تفگ مالـسا  نانمـشد  ياههئطوت  هب  هراـشا  اـب  شنانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو 
رد نیا  تسا و  نانآ  هنیرید  ياهوزرآ  لامآ و  زا  مالسا  ناهج  هقرفت  ّتتشت و  اریز  دننک ؛ يریگولج  یمالسا  ياهروشک  ماجسنا 
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« .دنک افیا  یلاعتم  فده  نیا  نیمأت  رد  یمهم  رایسب  شقن  دناوت  یم  جح  دنک و  یم  دیکأت  تدحو  رب  ًامئاد  مالسا  هک  تسا  یلاح 

مالـسا يالتعا  يارب  هملک  تدـحو  بالقنا ، زیزع  ربهر  مایپ  همه ، سأر  رد  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  مایپ  : » تفگ يرهـشیر  ياقآ 
ياـهروشک رگید  راـنک  رد  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  یمالـسا  هعماـج  يارب  کـیژتارتسا  مهم و  رایـسب  طاـقن  زا  نمی  روـشک  .تسا 

« .دنک هلباقم  يرابکتسا  ياه  تسایس  اب  هدرک و  يوریپ  اه  تلود  نیا  ياه  تسایس  زا  یمالسا 

نمی روشک  یگنهرف  زکارم  زا  هک  مدوب  دنم  هقالع  مایألا  میدـق  زا  : » دوزفا دوخ  نانخـس  زا  رگید  يزارف  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 
امش زکارم  زا  زین  ام  اًلباقتم  دییامن و  دیدزاب  ثیدحلاراد »  » هژیو هب  ام ، یگنهرف  زکارم  زا  دییایب و  ناریا  هب  امش  مراودیما  .منک  رادید 

« .میشاب هتشاد  يدیدزاب 

روشک ناریا  هک  میدـقتعم  زین  ام  .تسا  رگیدـکی  اب  ام  رتشیب  ییانـشآ  يارب  یبوخ  تصرف  جـح  : » تفگ یبیثلا  ناـمحر  ياـقآ  سپس 
اه هزومآ  نیا  تسا و  نآ  ینارون  ياه  هزومآ  مالـسا و  هب  یمالـسا  تما  شزرا  .تسا  ناهج  هقطنم و  رد  يراذگریثأت  مهم و  رایـسب 

َو :) دیامرف یم  نآرق  هک  روطنامه  تسا  نانمؤم  ادخ و  زا  تّزع  .دنریگب  هلصاف  رگیدکی  زا  یمالـسا  ياه  تلود  هک  دهد  یمن  هزاجا 
« .دنتسیاب مسینویهص  اکیرمآ و  لباقم  رد  هچراپ  کی  دحتم و  یمالسا  تما  دیاب   (1) َنِینِمْؤُْمِلل .) لوُسَِرل ِه َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل 

منتغم ار  تصرف  : » تفگ روهمج  سییر  رواشم  تاطابترا و  گنهرف و  نامزاس  سییر  يوفطـصم ، ياقآ  بانج  رادید ، نیا  همادا  رد 
تمدخ هک  حلاص  دجـسم  حاتتفا  تبـسانم  هب  ًاریخا  هک  منک  یم  مالعا  ناهارمه  ناشیا و  هب  ییوگدـمآ  شوخ  نمـض  مرامـش و  یم 

یط هک  دندومن  لیامت  مالعا  دندش و  اریذپ  ار  ام  حلاص  هللادبع  یلع  ياقآ  بانج  نمی  مرتحم  روهمج  سییر  میدوب و  ینمی  ناردارب 
رادید یمالسا  ناریا  زا  هدنیآ  هام  دنچ 
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یم كرتشم ، ياه  نویسیمک  لیکشت  اب  هللاءاش  نا  دیامن و  یم  مهارف  ار  روشک  ود  نیب  رتشیب  طابترا  هار  تاقالم ، نیا  ًاملسم  .دنیامن 
، نمی هب  رفـس  نمـض  رد  .دروآ  مهارف  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  تیلاعف  هنیمز  رد  رتشیب  يراکمه  يارب  ییاـهدربهار  ناوت 

هدافتـسا ناشیا  تارظن  رادـید و  زا  ات  میلیام  دـنوش ، فرـشم  جـح  هب  لاسما  دوب  رارق  ًارهاظ  میتشاد و  فاقوا  سییر  اـب  مه  یتاـقالم 
« .مینک

ترضح اب  هک  ییاه  ینزیار  اب  نمی ، فاقوا  ترازو  بوتکم  ثاریم  لک  ریدم  لبنـس ،» یلع   » ياقآ بانج  هنامیمـص  تسـشن  نیا  رد 
يارب ار  دوخ  يدـنم  هقالع  دنتـشاد ، هثعب  شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  تنواعم  رکـسع ، یـضاق  یلعدیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 

.دش ماجنا  زین  لماعت  نیا  تامدقم  دندرک و  مالعا  یطخ  خسن  يایحا  تهج  رد  يراکمه 

يزنودنا ياملع  اب  رادید 

یمیمـص ییاـضف  رد  هک  رادـید  نیا  رد  .دـندوب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ناـمهیم  يزنودـنا  ياـملع  زا  یهورگ  هبنـش (1)  جنپ  زور 
زا يزنودنا ، رد  یمالسا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  زا  یـشرازگ  هئارا  اب  يزنودنا ، عیـشت  تنـس و  لها  ياملع  ناگدنیامن  دش ، رازگرب 

تدـحو یکیدزن و  يارب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هـثعب  ياـه  هماـنرب  زین  ناناملـسم و  زا  تیاـمح  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  عـضاوم 
.دندرک ریدقت  جح  مایا  رد  ناناملسم 

یب یتصرف  جح  میظع  هرگنک  : » تفگ يربهر  مظعم  ماقم  و  هرـس ) سدق  ) لحار ماما  ياهدومنهر  هب  هراشا  اب  زین  يرهـش  ير  هللا  هیآ 
« .تسا ناناملسم  يورارف  ياه  شلاچ  تالکشم و  دروم  رد  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  املع و  رظن  لدابت  ینزیار و  يارب  ریظن 

همرکم هکم  رد  اه  تاقالم  ب :

هراشا

ار اه  نآ  هک  دش  ماجنا  همرکم  هکم  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس  ياه  تاقالم  رتشیب 
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: مینک یم  رورم 

نانبل هثعب  اب  رادید 

.درک وگو  تفگ  رادـید و  همرکم  هکم  رد  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  رد  ناـنبل  هللا  بزح  هثعب  ياـضعا  سییر و  اـب  بش (1)  هبنشود 
هللا تیب  رانک  رد  یحو و  نیمزرـس  رد  : » تفگ دناوخ و  مالـسا  ناهج  راختفا  تزع و  هیام  ار  هللارـصن  نسحدیـس  رادید ، نیا  رد  يو 

« .مینک یم  اعد  اه  هنحص  یمامت  رد  نانبل  یمالسا  تمواقم  يزورهب  تیقفوم و  يارب  مارحلا 

مایا  » هک هجح  يذ  هیلوا  ياهزور  رد  : » تفگ دـنوادخ  دای  رکذ و  تیمها  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  هب  هراشا  اب  ناشیا 
فویـض همه  هب  دـنوادخ  میراودـیما  دراد و  رارق  دـیکأت  دروم  قح  ترـضح  هب  هجوت  ادـخ و  رکذ  هشیمه  زا  شیب  تسا  تاـمولعم »

- یحو نیمزرـس  زا  ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  تامولعم » مایا   » رد صوصخ  هب  مایا ، تالاح و  همه  رد  اـت  دـنک  تیاـنع  قیفوت  ناـمحرلا 
.دنشاب هتشاد  يزاسدوخ - نآ  وترپ  رد  قح و  ترضح  هب  هجوت  يارب 

نازیزع ناـنبل و  قح ، ترـضح  هب  یقیقح  هجوت  دـنوادخ و  رکذ  اـب  : » تفگ هزور  گنج 33  رد  هللا  بزح  يزوریپ  هب  هراـشا  اـب  يو 
« .دندش رادروخرب  تمواقم  تردق  زا  هللا  بزح 

رد هللا  بزح  هاپس  يزوریپ  ثعاب  تسا - رادروخرب  ییآراک  زا  یحالس  ره  زا  شیب  هک  ادخ - رکذ  حالـس  : » دوزفا هیقف  یلو  هدنیامن 
« .تسا هدش  تازیهجت  حالس و  عاونا  هب  زهجم  تردق  ربارب 

هللا بزح  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  یتسینویهـص  میژر  : » تفگ هللا  بزح  نادـهاجم  ربارب  رد  یتسینویهـص  میژر  یناوتان  هب  هراشا  اب  يو 
ندیشک شلاچ  هب  هللا و  بزح  تمواقم  يورین  هرصاحم  اب  دنک  یم  شالت  دوخ ، يوس  مه  ياه  تردق  تیامح  اب  دنیب ، یم  ناوتان 
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هار موادـت  هب  رداـق  هک  دـهد  رارق  یتالکـشم  ربارب  رد  ار  یمالـسا  تمواـقم  ناـنبل ، یلخاد  یللملا و  نـیب  يا ، هـقطنم  لـئاسم  رد  نآ 
« .دشابن تمواقم 

رد دبای و  همادا  یتسینویهـص  میژر  لماک  يدوبان  ات  یمالـسا  تمواقم  هللا ، بزح  عاجـش  ربهر  ریبدت  اب  هک  درک  يراودیما  زاربا  يو 
( جع ) يدهم ترضح  یناهج  تکرح  هب  یمالسا  تضهن  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يراکمه  یهارمه و  اب  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ 

.دریگب ارف  ار  ناهج  رسارس  یمالسا ، بالقنا  دوش و  یهتنم 

تسناد و تیـالو  تمعن  تارمث  زا  یکی  ار  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  روـضح  زین  هللا  بزح  هثعب  سییر  کـیبزی ،» دـمحم  خیـش  »
تنایص ظفح و  هیام  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه  تیقفوم  يا و  هنماخ  ماما  رمع  لوط  يارب  مارحلا  هللا  تیب  رانک  رد  ام  : » تفگ

« .مینک یم  اعد  تسا ، جع ) ) يدهم ماما  یناهج  تلود  زاس  هنیمز  یمالسا و  تمواقم  مالسا و 

رطف دیع  هبطخ  دای  ارم  امش  نانخس  : » تفگ نمشد  ياه  هئطوت  یعطق  تسکش  دروم  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  نانخس  هب  شنکاو  رد  يو 
« .دوب دهاوخن  رود  نادنچ  فیرش  سدق  يدازآ  هک  دنداد  تراشب  هک  تخادنا  يا  هنماخ  ماما 

يراکادـف و میراد  نیقی  مینک و  دوـخ  هشیپ  ار  تماقتـسا  ربـص و  هک  مـیا  هتخوـمآ  ینیمخ 1  ماــما  زا  دوزفا : هللا  بزح  هـثعب  سییر 
.دراد لابند  هب  ار  يزوریپ  تیاهن ، رد  ام ، تمواقم 

لئاسم ریگرد  نانبل  یمالـسا  تمواقم  هک  میدادـن  هزاجا  زگره  ام  : » تفگ یتسینویهـص  میژر  ياه  هئطوت  هب  هراشا  اب  کـیبزی  خـیش 
يارب ماما  يوزرآ  یهلا  لضف  هب  دنا و  هدرک  میسرت  تمواقم  يارب  لحار 1  ماما  هک  میتسه  يا  يژتارتسا  ياراد  ام  اریز  دوش ؛ یلخاد 

« .دیشخب میهاوخ  ققحت  يا  هنماخ  ماما  ياهدومنهر  زا  ماهلا  اب  ار  سدق  يدازآ 

تفرـشیپ دـییأت  رد  یحیـسم  ربهر  کی  ناونع  هب  نوع  لشیم  تاراهظا  : » تفگ ناریا  هب  نانبل  يروهمج  سییر  رفـس  هب  هراشا  اـب  يو 
ربهر اب  تاقالم  هژیو  هب  ناریا ، زا  دوخ  رادید  ریثأت  تحت  يو  .دوب  هجوت  بلاج  ناهج  همه  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه 
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.دوب بجعتم  نانبل  لئاسم  هب  ناشیا  هطاحا  فارشا و  زا  دوب و  هتفرگ  رارق  بالقنا  هنازرف 

نازابرـس هک  مینک  یم  راختفا  ام  : » تفگ دـنک  یم  شالت  ادـخ  يارب  هناصلخم  هک  هللا  بزح  هاگآ  عاجـش و  ربهر  زا  لیلجت  اب  ناشیا 
« .میشاب تیب  لها  تیالو و  طخ  مالسا  زا  عافد  رد  یمالسا  بالقنا  ربهر 

نیچ هثعب  سییر  اب  رادید 

هدـنیامن اب  اهرادـید ، همادا  رد  هارمه ، تئیه  نیچ و  یمالـسا  تیعمج  سییربیان  هثعب و  لوؤسم  کنای » یفطـصم   » هبنش (1) هس  زور 
.درک تاقالم  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو 

ام هنالاس  تداع  راک  نیا  میلاحشوخ و  میتسه ، ناریا  هثعب  رد  هک  نیا  زا  ام  : » تفگ تاقالم  نیا  يادتبا  رد  نیچ  ناناملسم  جاحلاریما 
ناریا و نهک  گنهرف  هب  هراشا  اب  يو  .مینک » هدافتـسا  جـح  يرازگرب  هنیمز  رد  نایناریا  صـصخت  براجت و  زا  میراد  لیامت  هدـش و 

« .دوشرتهب روشک  ود  نیا  طباور  دوش  یم  ثعاب  تاطابترا  نیا  : » تفگ نیچ 

يارب ار  یـسراف  یبرع و  ناـبز  دـنراد  هقـالع  اـه  ینیچ  : » تفگ درک و  هراـشا  زورما  ناـهج  رد  ناریا  هژیو  هاـگیاج  هب  نـینچمه  يو 
« .مینک ترایز  نیچ  رد  ار  امش  میراد  قایتشا  ام  دنریگب و  ارف  مالسا  نید  نتخومآ 

درک و هراشا  نآ  نیریش  تارطاخ  نیچ و  زا  دوخ  دیدزاب  هب  نیچ  هثعب  روضح  زا  يدنسرخ  راهظا  مدقم و  ریخ  اب  يرهـش  ير  هللا  هیآ 
« .تسا هدش  لاس  ره  جح  مسوم  رد  نیچ  یمالسا  هعماج  ياضعا  اب  ام  ياه  تاقالم  أشنم  رفس  نیا  : » تفگ

انشآ یمالسا  ياه  شزرا  اب  ناهج  مدرم  رگا  : » تفگ مالسا  ياه  هبذاج  اه و  ییابیز  هب  هراشا  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  جاحلاریما 
« .دش دهاوخ  ققحم  هداد ، مالسا  نید  ندش  یناهج  هب  تبسن  میرک  نآرق  هک  يا  هدعو  دنبای و  یم  شیارگ  نآ  هب  دنوش ،

ار ام  هفیظو  هچنآ  : » تفگ یمالسا  ياه  نمجنا  ناغلبم و  نالوؤسم ، هب  هراشا  اب  يو 

.هجح يذ  اب 3  قباطم  ، 87 / 9 / 12 - 1
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مینک و لقتنم  نارگید  هب  ار  اه  نآ  میوش و  انـشآ  مالـسا  لیـصا  فراعم  اـب  هک  تسا  نید  لوا ، تسا ؛ هتکن  ود  دـنک ، یم  رت  نیگنس 
«. میهد ناشن  ناناملسمریغ  هب  ار  مالسا  ياه  ییابیز  دوخ  لمع  اب  هک  تسا  نیا  مود ،

يوـنعم و هینب  مه  ناناملـسم و  یملع  هینب  تیوـقت  رد  مه  دـناوت  یم  جـح  : » تفگ جـح  راـثآ  هب  هراـشا  اـب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
اب زیمآ  تملاسم  یگدنز  ناناملـسم و  نیب  تدـحو  دزومآ ، یم  ام  هب  جـح  هک  يا  هتکن  نیرت  مهم  دـشاب و  راذـگریثأت  نانآ  یقالخا 

« .تسا نایدا  رگید 

مایپ : » تفگ دوش - یم  رازگرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  جح  مسوم  رد  هلاس  ره  هک  بهاذم - نیب  بیرقت  شیامه  هب  هراشا  اب  يو 
دنا هداتفا  ناناملسم  ناج  هب  مالسا  مان  هب  يا  هدع  هنافسأتم  .تسا  ناناملـسم  نیب  يردارب  تبحم و  جح ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

دنشاب و هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  زین  نیچ  رد  ناناملـسم  دوش و  یم  ناناملـسم  هب  تبـسن  ینیبدب  ثعاب  نانآ  یطارفا  ياهراک  و 
« .دنتفیب ماد  نیا  رد  ناشناناوج  دنهدن  هزاجا 

ماقم : » تفگ درک و  یگدامآ  مالعا  روشک  ود  نیب  یگنهرف  طـباور  هعـسوت  هب  تبـسن  نیچ  هثعب  لوؤسم  روضح  زا  رکـشت  اـب  ناـشیا 
یم همجرت  فلتخم  ياه  نابز  هب  هک  دننک  یم  رداص  جح  مسوم  رد  ناهج  ناناملـسم  همه  يارب  ار  يا  هینایب  لاس ، ره  يربهر  مظعم 

« .مینک یم  هیده  امش  هب  ار  نآ  هخسن  کی  هک  دوش 

، يرهـش ير  هللا  هیآ  دشرازگرب ، ترایز  جح و  نامزاس  نواعم  هجراخ و  روما  ترازو  یناملراپ  نواعم  روضح  اب  هک  رادـید  نیا  رد 
نارئاز راتفر  قالخا و  رد  یملع  هینب  تیوقت  رب  هوالع  دناوت  یم  جح  : » تفگ درمشرب و  ناناملـسم  نایم  رد  ار  جح  لیدب  یب  هاگیاج 

« .تسا نارگید  اب  نانآ  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  ناناملسم و  یلدمه  تدحو و  جح ، هدنزومآ  هتکن  نیرت  مهم  .دشاب  رثؤم  زین 

يا هدع  هنافسأتم  : » تفگ تسناد و  ناناملسم  نایم  توخا  تدحو و  تیوقت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  مایپ  هیقف ، یلو  هدنیامن 
« .دنرب یم  ار  نیملسم  مالسا و  يوربآ  دوخ  درک  لمع  اب  دنا و  هداتفا  ناناملسم  ناج  هب  مالسا  مان  هب  یطارفا 
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نینچمه يرهشیر  ياقآ  .دنتفیی  نویطارفا  ماد  رد  ناملسم  ناناوج  دنهدن  هزاجا  يرایشوه  اب  هک  درک  هیصوت  ینیچ  ناناملـسم  هب  يو 
هثعب زا  نیچ  ناناملـسم  ناربهر  هنالاس  رادید  هک  درک  يراودیما  زاربا  هراشا و  نیچ  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  کیدزن  تابـسانم  هب 

.دنک مهارف  ارروشک  ود  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، تابسانم  تیوقت  هنیمز  يربهر ، مظعم  ماقم 

توعد ناریا  یمالسا  يروهمج  یملع  یگنهرف و  ياهدرواتسد  هدهاشم  نارهت و  هب  رفس  يارب  نیچ  ناناملـسم  هثعب  سییر  زا  ناشیا 
.درک

یتصرف جـح  : » تفگ نیچ  رد  یـسراف  نابز  هاگیاج  ناریا و  اب  نیچ  ناناملـسم  یگنهرف  تاکرتشم  هب  هراشا  اب  زین  کنای » یفطـصم  »
زا ناناملـسم  ریاس  اب  نیچ  ناناملـسم  نایم  ییاهرادـید  يرارقرب  يارب  ار  نآ  ام  تسا و  ناهج  ناناملـسم  همه  ناـیم  رظن  لداـبت  يارب 

« .میرامش یم  تمینغ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هثعب  نالوؤسم  هلمج 

یبوخ طابترا  رـضاح  لاح  رد  : » درک ناشن  رطاخ  تفگ و  نخـس  ریخا  ياه  لاس  یط  نیچ  رد  ناناملـسم  عاضوا  یبسن  دوبهب  زا  يو 
« .دراد دوجو  بهاذم  نایدا و  ریاس  ناوریپ  نینچمه  روشک و  نیا  تلود  اب  ینیچ  ناناملسم  نایم 

.دندرک دیکأت  روشک  ود  طباور  قمع  هب  تبسن  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ناریا  ياه  تفرشیپ  هب  هراشا  اب  نیچ  هثعب  ياضعا  نایاپ ، رد 

نامع هثعب  اب  رادید 

ياقآ .دوب  نامع  هثعب  سییر  فسوی » نب  یـسیع  خیـش   » اـب یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  هبنـشراهچ (1)  زورتاقالم 
تسناد و مالسا  ناهج  زورما  هلأسم  نیرت  مهم  ار  نیطسلف  عوضوم  تاقالم ، نیا  زا  یلاحشوخ  راهظا  نمـض  رادید  نیا  رد  يرهـشیر 

نامولظم يزوریپ  يارب  اعد  رب  هوالع  ات  تساوخ  مالسا  ناهج  ناگدنیامن  زا 

هجحیذ 1429 اب 4  قباطم   87 / 9 / 13 - 1
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.دننک شالت  یتسینویهص  میژر  تازواجت  زا  يریگولج  رد  اه  تلود  يراکمه  عون  ره  بلج  يارب  نیطسلف ،

سنارفنک رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ریفـس  هجراـخ و  ترازو  نواـعم  تاـطابترا ، گـنهرف و  ناـمزاس  سییر  هک  رادـید  نـیا  رد 
هعجاف هک  اـهزور  نیا  رد  : » تفگ درک و  هراـشا  نیطـسلف  رابفـسا  طیارـش  هب  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  دنتـشاد ، روضح  زین  یمالـسا 

عافد دوخ  نطو  زا  رادتقا  تزع و  اب  هک  نیطـسلف - نامولظم  زا  تیامح  نامز  ره  زا  شیب  تسا  ندمآ  دـیدپ  لاح  رد  هزغ  رد  یناسنا 
« .تسا يرورض  دنا - هدرک 

اب هلاـس  همه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  : » تفگ درک و  هراـشا  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  سدـق » شیاـمه   » يرازگرب هب  ناـشیا 
« .دنک یم  تیامح  نیطسلف  مولظم  تلم  زا  دوخ ، ناملسم  ناردارب  رانک  رد  سدق ، شیامه  يرازگرب 

ياـهروشک رد  ار  هملک  تدـحو  یمالـسا  تما  رگا  دـیدرت  یب  : » تفگ تسناد و  مالـسا  ناـهج  یتاـیح  زاـین  ار  هـملک  تدـحو  يو 
« .دش دنهاوخ  هجاوم  ییاوسر  تسکش و  اب  لییارسا  نازواجتم  دننک ، مکاح  یمالسا 

يرابکتسا و ياه  تلود  ربارب  رد  دنناوت  یم  دنشاب ، مه  اب  ناناملسم  رگا  دنناد  یم  مالسا  نانمـشد  : » تشاد راهظا  يرهـش  ير  ياقآ 
« .دننک یم  فالتخا  داجیا  یمالسا  عماوج  نیب  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ور  نیا  زا  دنتسیاب ؛ بصاغ  لیئارسا 

مان هب  هک  وردنت  نویطارفا  .دننک  یم  شالت  نمشد  عفانم  نیمأت  يارب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  يا  هدع  : » دوزفا هیقف  یلو  هدنیامن  همادا ، رد 
ار مالـسا  هرهچ  ناناملـسم ، ییادـج  رب  هوالع  یتسیرورت  تایلمع  دوخ و  تشز  تکرح  اب  دـننک ، یم  ریفکت  ار  ناناملـسم  ناملـسم ،

« .دنهد یم  ناشن  تشز  هیرک و 

هک درک  يراودـیما  زاربا  هراشا و  نامع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  روشک  ود  هنـسح  تابـسانم  هب  نایاپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 
هثعب سییر  زا  نینچمه  .دشاب  هتشاد  یپ  رد  ار  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، تابسانم  تیوقت  روشک  ود  هثعب  ياسؤر  رادید 
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.درک توعد  ثیدحلاراد »  » زا دیدزاب  ناریا و  هب  رفس  يارب  نامع 

یکی هک  دراد  يدایز  رایـسب  دیاوف  جح  : » تفگ ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  زا  يدنـسرخ  زاربا  اب  زین  نامع  هثعب  سییر 
« .تسا یمالسا  ياهروشک  ياه  هثعب  نالوؤسم  ياهرادید  اه  نآ  زا 

عاجترا يوردنت و  اب  مالسا  : » تفگ یمالسا  عماوج  رد  ییارگطارفا  اب  هلباقم  ترورـض  دروم  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  رظن  دییأت  رد  يو 
« .تسا فلاخم 

ناـهج طاـقن  ریاـس  ناتـسناغفا و  قارع ، نیطـسلف ، رد  دوخ  ناردارب  زا  ناناملـسم  همه  : » تفگ زین  نیطـسلف  عاـضوا  دروـم  رد  ناـشیا 
« .دننک یم  تیامح 

ناریا هب  رفس  يارب  يرهش  ير  هللا  هیآ  توعد  زا  نامع  یهاشداپ  ناریا و  یمالسا  يروهمج  هنسح  تابسانم  زا  يدنسرخ  زاربا  اب  يو 
.درک توعد  نامع  هب  رفس  يارب  ار  یناریا  جاجح  تسرپرس  اًلباقتم  لابقتسا و 

نیرحب هثعب  سییر  اب  رادید 

وگو تفگ  رادید و  نمی  هثعب  ياضعا  سییر و  یناطقلا » هللادبع  نب  ناندـع  خیـش   » اب یناریا  جاجح  تسرپرـس  هبنشجنپ (1)  زور  رد 
نیب مالـسا  نانمـشد  هک  یطیارـش  رد  : » تفگ دـش ، رازگرب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  لـحم  رد  هک  رادـید  نیا  يادـتبا  رد  يو  .درک 
تلم اه و  تلود  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  يارب  نانمشد  شالت  لباقم  رد  تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  دننک  یم  داجیا  هقرفت  ناناملـسم 

« .دننک شالت  رگیدکی  هب  هیاسمه  هقطنم و  ياهروشک  هژیو  هب  یمالسا ، ياه 

مادقا نیرت  یـساسا  : » تفگ درک و  هراشا  جح  مایا  رد  یمالـسا  ياهروشک  ياه  هثعب  ياسؤر  اب  دوخ  ياهرادید  هب  هیقف  یلو  هدنیامن 
میدقتعم ام  اریز  تسا ؛ اهروشک  ریاس  ناملسم  ناردارب  اب  رتشیب  هچ  ره  ندش  رت  کیدزن  يارب  شالت  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 
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« .دراد رب  رد  یعفانم  زین  مالسا  تما  يارب  يدرف ، تاکرب  رب  هوالع  مادقا  نیا 

هملک تدـحو  ترورـض  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ياهدومنهر  هب  هراـشا  اـب  نینچمه  يو 
دهاوخن مکاح  هزغ  نیطسلف و  رب  ینونک  رابفـسا  طیارـش  دنـشاب ، يدحاو  دی  یمالـسا  ياه  تلود  اه و  تلم  رگا  : » تفگ ناناملـسم 

« .درک دهاوخن  ادیپ  ققحت  ناناملسم  فیعضت  يارب  نانمشد  ياه  هئطوت  دوب و 

رتـشیب هچ  ره  ندـش  کـیدزن  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  : » تشاد راـهظا  تسناد و  یمالـسا  تدـحو  رادـمچرپ  ار  ناریا  ناـشیا 
« .تسا یمالسا  ياهروشک  ریاس  زا  دوخ  ینید  ناردارب  رانک  رد  ناناملسم ، هیلع  نانمشد  ياهدیدهت  اب  هلباقم  یمالسا و  عماوج 

- دـننک یم  راد  هشدـخ  ار  نآرق  مالـسا و  هرهچ  بهذـم  نید و  ماـن  هب  هک  یطارفا - رـصانع  تاـکرحت  حـیبقت  اـب  يرهـش  ير  ياـقآ 
.دش نانکفا  هقرفت  ربارب  رد  مالسا  ناهج  ناگبخن  املع و  هژیو  هب  ناناملسم ، يرگ  نشور  راتساوخ 

، یگنهرف يداصتقا و  یـسایس  ياه  يراکمه  نیرحب و  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  کیدزن  تابـسانم  هب  هراشا  اـب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.دوش رجنم  روشک  ود  ره  طباور  حطس  ياقترا  هب  اهتاقالم  نیا  هک  درک  يراودیما  راهظا 

سییر زا  یمالسا ، فراعم  رشن  تهج  رد  هدکشناد  نیا  یشزومآ  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هب  هراشا  اب  ثیدح ، مولع  هاگشناد  سییر 
.درک توعد  یگنهرف  زکارم  رگید  و  ثیدحلاراد »  » زا رادید  ناریا و  یمالسا  يروهمج  هب  رفس  يارب  نیرحب  هثعب 

يراکمه لدابت  فده  اب  نیرحب  اب  جح  كرتشم  هتیمک  لیکشت  يارب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگدامآ  یناریا  جاجح  تسرپرس 
.تشاد مالعا  روشک  ود  تایبرجت  و 

شیازفا يارب  شروشک  یگدامآ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  زا  يدنـسرخ  زاربا  اـب  رادـید  نیا  رد  زین  ناندـع  خـیش 
.درک دیکأت  یگنهرف  روما  رد  هژیو  هب  هبناجود ، ياه  يراکمه 

یهاشداپ هثعب  : » تفگ روشک  ود  یخیرات  یگنهرف و  تاکرتشم  هب  هراشا  اب  يو 
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« .تسا هدامآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  اب  تایبرجت  رظن و  لدابت  يارب  نیرحب 

رد : » تفگ درک و  دای  یمالـسا  ياـهروشک  ناگدـنیامن  رظن  لداـبت  يرکف و  مه  يارب  یتصرف  ناونع  هب  جـح  زا  نیرحب ، هثعب  سییر 
« .مینک یم  اعد  ناناملسم  تالکشم  عفر  نیملسم و  مالسا و  يزوریپ  يارب  جح  مایا 

.دنتشاد روضح  زین  ترایز  جح و  نامزاس  نواعم  هجراخ و  روما  ترازو  نواعم  تاطابترا ، گنهرف و  نامزاس  سییر  رادید  نیا  رد 

جاع لحاس  ناناملسم  ربهر  اب  رادید 

هللا هیآ  اب  هارمه  تئیه  روشک و  نیا  ناناملسم  ربهر  جاع و  لحاس  يروهمج  سییر  رواشم  سودق ،» سیردا   » ماما هبنش (1)  زور  رد 
.دندرک تاقالم  يرهش  ير 

زا یکی  : » تفگ جاع  لحاس  ياـملع  هثعب  سییر  ناناملـسم و  ربهر  هب  ییوگدـمآ  شوخ  اـب  رادـید  نیا  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
رت کیدزن  هچره  يارب  ار  هنیمز  دیاب  جح  .تسا  نادنمشیدنا  ابطخ و  املع ، هژیو  هب  اهروشک  ریاس  ناناملسم  اب  ییانشآ  جح ، تاکرب 

« .دنک مهارف  ناناملسم  ندش 

نانمـشد : » تفگ درک و  هراشا  مالـسا  هرهچ  ندرک  شودخم  ناناملـسم و  نیب  هقرفت  داجیا  يارب  مالـسا  نانمـشد  ياه  هئطوت  هب  يو 
(ص) مالسا مرکم  ربمایپ  هب  پاپ  ياه  تناها  نآ  نشور  ياه  هنومن  .دننک  یم  حرطم  ناناملـسم  هیلع  ار  بذک  یعقاوریغ و  یتاماهتا 

.تسا نهوم  ياهروتاکیراک  راشتنا  و 

لحاس يابطخ  املع و  زا  ثیدـحلاراد ،»  » یگنهرف یملع - هسـسؤم  رد  (ص ) مظعا ربمایپ  همان  تمکح  باتک  راشتنا  هب  هراشا  اـب  يو 
هدش هدافتسا  ینس  هعیش و  عبانم  زا  هک  باتک  نیا  بلاطم  هلمج  زا  ینید ، عبنم  زا  هدافتـسا  اب  زامن  ياه  هبطخ  رد  ات  درک  توعد  جاع 

.دننک يرگ  نشور  نانمشد  ياه  هئطوت  دروم  رد 
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، ناناملسم مالـسا و  مان  هب  هک  ییاه  يوردنت  اب  دیاب  دهعتم  ياملع  : » تفگ نویطارفا  تاکرحت  ندرک  موکحم  اب  يرهـش  ير  هللا  هیآ 
« .دننک هلباقم  دنک  یم  شودخم  ار  ناناملسم  هرهچ 

ندـناسر نامولظم و  نیا  ییاهر  يارب  اعد  جـح ، رد  ناناملـسم  هفیظو  نیرت  مک  : » تفگ هزغ  رد  راب  فسأت  طیارـش  هب  هراـشا  اـب  يو 
نیطـسلف مولظم  مدرم  زا  عافد  تردق  هک  یناسک  فسأت  لامک  اب  : » دوزفا هیقف  یلو  هدنیامن  .تسا » مالـسا  ناهج  هب  اه  نآ  تیمولظم 

« .دنا هدرک  رایتخا  توکس  دنراد ، ار 

ماما ربکا ، دئاق  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  تلود  : » تفگ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  زا  يدنسرخ  زاربا  اب  زین  سودق » سیردا  »
ناریا و ناملسم  تلم  تلود و  هب  ار  ام  مرگ  مالس  .دنک  یم  عافد  ناناملسم  همه  قوقح  زا  تسا و  ناناملسم  همه  هدنیامن  يا ، هنماخ 

يارب جح  هک  تسا  مالسا  ناهج  داحتا  دهد ، نایاپ  نیطـسلف  ناناملـسم  تیمولظم  هب  دناوت  یم  هچنآ  .دیناسرب  يا  هنماخ  ماما  هژیو  هب 
« .دراد يرثؤم  مهس  نآ  قّقحت 

دیحوت يارب  ریظن  یب  یتصرف  جح ، : » تفگ ناناملـسم  داحتا  ترورـض  هرابرد  هیقف  یلو  هدـنیامن  نانخـس  زا  لابقتـسا  دـییأت و  اب  يو 
« .دنریگب کمک  دوخ  تالکشم  لح  يارب  جح ، زا  دیاب  ناناملسم  تسا و  ناناملسم  هملک 

ناتسکاپ یبهذم  روما  ریزو  اب  رادید 

درک و وگو  تفگ  رادـید و  ناتـسکاپ  یبهذـم  روما  ریزو  یمظاـک ،» دیعـس  دـمحا   » اـب هبنـشجنپ (1)  زور  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
.دش مالسا  نانمشد  ياه  هئطوت  ربارب  رد  ناناملسم  داحتا  تیوقت  يارب  یمالسا  ياهروشک  هبناج  همه  شالت  راتساوخ 

، تسا شرتسگ  لاح  رد  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  يرادـیب  هک  یلاـح  رد  : » تفگ ناتـسکاپ  ینید  روما  ریزو  هب  يرهـش  ير  ياـقآ 
، اکیرمآ اه  نآ  سأر  رد  مالسا و  نانمشد 
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« .دننک يریگولج  ناناملسم  یلدمه  تیوقت  ییارگ و  مالسا  دشر  زا  ناناملسم  نیب  فالتخا  داجیا  اب  ات  دنراد  شالت 

ياهروشک رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  يارب  یلیدـب  یب  تیفرظ  زا  جـح  : » تفگ یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  جـح  ماـیپ  هب  هراـشا  اـب  يو 
« .تسا رادروخرب  رگیدکی  هب  یمالسا 

اب یناملـسم  مالـسا و  مان  هب  هک  يا  هدـع  : » تفگ یمالـسا  ياهروشک  یخرب  رد  نویطارفا  تاـکرحت  هب  هراـشا  اـب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
یم کمک  ناناملسم  ییادج  هقرفت و  شرتسگ  يارب  نانمشد  هب  تقیقح  رد  دنوش ؛ یم  مالسا  هرهچ  ندش  شودخم  ثعاب  يوردنت ،

« .دننک

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  رد  ناتسکاپ  : » تفگ ناتـسکاپ  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  کیدزن  طباور  هب  هراشا  اب  يو 
نیا تیوقت  هب  دـناوت  یم  جـح ، ماـیا  رد  روشک  ود  نـالوؤسم  رادـید  تسا و  رادروخرب  یکیژتارتـسا  تیمها و  اـب  رایـسب  هاـگیاج  زا 

« .دوش رجنم  اه  هنیمز  یمامت  رد  تابسانم 

دحتم مه  اب  ناناملـسم  رگا  هک  تفگ  دش و  هزغ  مولظم  مدرم  زا  تیامح  يارب  ناناملـسم  یعمج  مادـقا  راتـساوخ  هیقف  ّیلو  هدـنیامن 
.دنوش نانآ  راتشک  زا  عنام  دننک و  عافد  هزغ  عافد  یب  مدرم  زا  دنرداق  دنوش ،

دنه و نیب  فالتخا  دیدشت  رد  تسین  یکـش  : » تفگ درک و  هراشا  زین  ناتـسکاپ  دنه و  تابـسانم  ریخا  طیارـش  هب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
يروشک ناونع  هب  ار  ناتـسکاپ  ات  دـننک  یم  شالت  دـنراد و  ار  یلـصا  شقن  اـکیرما ، اـه  نآ  سأر  رد  مالـسا و  نانمـشد  ناتـسکاپ ،

« .دنیامن يوزنم  یمالسا  لقتسم 

درک هراشا  ناریا  یمالسا  يروهمج  قیرط  زا  ناتسکاپ  دنه و  هب  یناسرزاگ  طخ  ثادحا  زا  يریگولج  يارب  اکیرمآ  شالت  هب  ناشیا 
کیدزن رگیدـکی  هب  رتشیب  یناـسرزاگ  طـخ  نیا  ثادـحا  قیرط  زا  هیاـسمه  یمالـسا و  ياـهروشک  هک  نیا  يارب  اـکیرمآ  تفگ : و 

.دوش یم  حرط  نیا  يارجا  زا  عنام  دنوشن 
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رد تفگ : هکم  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  اـب  رادـید  زا  يدنـسرخ  زاربا  اـب  زین  ناتـسکاپ  یبهذـم  روما  ریزو 
يراکمه و هب  هشیمه  زا  شیب  یمالـسا  ياهروشک  دناهدش  دـحتم  ناناملـسم  هب  راشف  يارب  مالـسا  فلاخم  ياهروشک  هک  یطیارش 

.دندنمزاین داحتا 

اب هک  دننک  رازگرب  یـشیامه  ینزیار ، رظن و  لدابت  يارب  یمالـسا  ياهروشک  جـح  روما  نالوؤسم  داد ، داهنـشیپ  یناتـسکاپ  ماقم  نیا 
ناریا رد  دـناوت  یم  شیاـمه  نیا  هسلج  نیتـسخن  یمالـسا ، ياـهروشک  ناـیم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يروـحم  شقن  هب  هجوـت 

.دراد یگدامآ  تسشن  نیا  ینابزیم  يارب  زین  ناتسکاپ  هتبلا  .دوش  رازگرب 

ریازجلا ینید  روما  ریزو  اب  رادید 

هثعب رد  یتأیه  سأر  رد  روشک  نیا  جـح  هثعب  سییر  ریازجلا و  ینید  روما  فاقوا و  ریزو  هللا ، مـالغ  رتکد  هبنش (1)  جنپ  رهظ  زا  دعب 
.درک وگو  تفگ  رادید و  یناریا  نارئاز  تسرپرسو  هیقف  یلو  هدنیامن  اب  تفای و  روضح  همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

رد تفگ : یمالـسا  تما  تیوقت  رد  جح  تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  ترورـض  رب  دیکأت  اب  رادـید  نیا  رد  يرهـش  ير  يدـمحم  هللا  تیآ 
، دنتسه ناناملسم  نایم  ینکفا  فالتخا  یپ  رد  مالسا  نانمـشدو  هتفای  شرتسگ  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  يرادیب  جوم  هک  یطیارش 

.دنوش دحتم  دیحوت  هناخ  روحم  لوح  يرایشوه  اب  دیاب  یمالسا  تما 

زا درمـشرب و  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یلـصا  ياه  همانرب  زا  یکی  ار  جـح  مایا  رد  یمالـسا  ياهروشک  هثعب  نالوؤسم  اـب  رادـید  يو 
.درک توعد  نامروشک  یگنهرف  زکارم  زا  رادید  نارهت و  هب  رفس  يارب  ریازجلا  فاقوا  ریزو 

یمالـسا يروهمج  یملع  ياه  تیقفوم  اه و  شالت  زا  ریدـقت  اـب  ینانخـس  یط  زین  ریازجلا  ینید  روما  فاـقوا و  ریزو  رادـید  نیا  رد 
یطیارش نینچ  رد  .دنشاب  يونعم  يدام و  ياه  هنیمز  رد  ناهج  ناناملسم  ِتیقفوم  عنام  دننک  یم  شالت  نانمشد  : » تفگ ناریا 
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« .تسا یمالسا  تما  هب  تمدخ  ناریا  یملع  تفرشیپ 

هبرجت : » تـفگ ثیدـحلاراد »  » یگنهرف یملع - هســسؤم  هـیقف و  یلو  هدـنیامن  ياـه  تیلاـعف  زا  ریدـقت  اـب  ریازجلا  ینید  روـما  ریزو 
روما يراذگ و  نوناق  رد  ات  دوش  لقتنم  مالـسا  ناهج  هب  دناوت  یم  ینید  ثیداحا  فراعم و  شرتسگ  دروم  رد  امـش ، ثیدـحلاراد و 

« .دریگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  یعامتجا 

مه يارب  دیاب  جح  مایا  رد  ناناملـسم  تفگ ، یمالـسا  داحتا  تیوقت  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  عضوم  زا  لابقتـسا  اب  نینچمه  يو 
.دننک شالت  یمالسا  تما  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  يرکف و 

يزنودنا ینید  روما  ریزو  رادید 

هثعب رد  روضح  اب  یتئیه  هارمه  هعمج (1)  رصع  يزنودنا ، ینید  روما  ریزو  هثعب و  سییر  ینویسب ،» حوتفم  دمحم   » اهرادید همادا  رد 
.درک وگو  تفگ  رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  همرکم ، هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

يرکف و مه  یمالسا و  ياهروشک  مالآ  تالکشم و  اب  ناناملسم  ییانشآ  ار  جح  تاکرب  زا  یکی  رادید ، نیا  رد  يرهش  ير  هللا  هیآ 
يارب يداـیز  تاـکرب  هارمه  تئیه  يزنودـنا و  ینید  روما  ریزو  رادـید  هک  درک  يراودـیما  زاربا  تسناد و  اـه  نآ  عفر  يارب  ینزیار 

.دشاب هتشاد  روشک  ود  طباور  تیوقت 

هرصاحم رد  هزغ  مدرم  زورما  : » تفگ درمشرب و  مالـسا  ناهج  ینونک  هلأسم  نیرت  مهم  ار  نیطـسلف  لکـشم  یناریا  جاجح  تسرپرس 
دندوب و مه  اب  یمالـسا  ياه  تلود  ناهج و  ناناملـسم  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، ندمآ  دـیدپ  لاح  رد  یناسنا  هعجاف  کی  دنتـسه و 

« .دش یمن  داجیا  طیارش  نیا  دندرک ، یم  تیلوؤسم  ساسحا 

: تفگ درک و  هراشا  لاسما  جح  هرگنک  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  هب  يو 
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یگنهرف و هیدـه  کی  ناونع  هب  هک  دوب  هدـش  حرطم  اه  نآ  لح  هار  مالـسا و  ناهج  تالکـشم  بـالقنا ، مظعم  ربهر  مهم  ماـیپ  رد  »
« .دریگ یم  رارق  يزنودنا  تئیه  رایتخا  رد  يونعم 

هثعب ناردارب  اب  رادـید  : » تفگ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  زا  يدنـسرخ  زاربا  اب  رادـید  نیا  رد  زین  يزنودـنا  ینید  روما  ریزو 
هدنیامن داهنشیپ  اب  : » دوزفا يو  .تسا » یندنامدای  هب  هدننک و  لاحـشوخ  رایـسب  مالـسا ، نادهاجم  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
یمالسا ياه  تلم  فوفص  میکحت  اریز  دننک ؛ شالت  تدحو  ققحت  يارب  گنهامه  یتروص  هب  ناناملسم  دیاب  هک  مقفاوم  هیقف  یلو 

« .تسا یتایح  ترورض  کی 

اه تسینویهص  يرگ  لاغـشا  موادت  لماع  ار  نیطـسلف  ياه  هورگ  نایم  فالتخا  نیطـسلف ، مدرم  باذع  جنر و  زا  فسأت  زاربا  اب  يو 
« .داد تسکش  یناسآ  هب  ار  نمشد  ناوت  یم  ینیطسلف  ياه  هورگ  داحتا  تروص  رد  : » تفگ تسناد و 

تسا و مالسا  يایند  يوربآ  تیثیح و  نیطسلف ، عوضوم  هکلب  تسین ؛ نیمزرس  كاخ و  هب  طوبرم  اهنت  نیطـسلف  هلأسم  : » دوزفا ناشیا 
زا یکی  هک  درک  دـیکأت  يزنودـنا  ینید  روما  ریزو  .دـننک » تیاـمح  تظاـفح و  دوـخ  يوربآ  زا  هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  همه  رب 

ریسم نیا  رد  تساه و  تسینویهـص  زا  فیرـش  سدق  يریگ  سپزاب  نیطـسلف و  يدازآ  يارب  شالت  ناناملـسم ، همه  یلـصا  فیاظو 
« .درک شالت  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دیاب 

لح هار  هرـس ) سدـق  ) تما ماما  : » تفگ نیطـسلف  هلأسم  لاـبق  رد  يزنودـنا  ینید  ریزو  عضاوم  زا  لابقتـسا  اـب  زین  يرهـش  ير  ياـقآ 
دیحوت هناخ  رانک  زا  جح  نامز  رد  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  هک  یتدـحو  تسناد ؛ یم  یمالـسا  تما  تدـحو  ار  مالـسا  ناهج  تالکـشم 

« .دریگب لکش  دیاب 

هب یمالـسا ، گرزب  روشک  نیا  رد  یگنهرف  یبهذـم و  ياه  تیلاعف  زا  یـشرازگ  هئارا  اـب  رادـید  نیا  ناـیاپ  رد  يزنودـنا  ینید  ریزو 
دنراد و (ص ) هللا لوسر  تیب  لها  و  (ص ) مالسا مرکم  ربمایپ  هب  يا  هژیو  هقالع  يزنودنا  ناملسم  مدرم  : » تفگ هیقف  یلو  هدنیامن 
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« .دیآ یم  رامش  هب  امش  مود  هناخ  روشک  نیا 

نادوس داشرا  ریزو  اب  رادید 

تفگ رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  نادوس  فاقوا  داشرا و  ریزو  یناجیتلا ،» رهزالا  رتکد   » (1) بش ، هبنش 
ناناملسم نوزفازور  يرادیب  ناهج ، رد  یمالسا  يرادیب  شرتسگ  هب  هراشا  اب  نادوس  فاقوا  داشرا و  ریزو  رادید ، نیا  رد  .درک  وگو 

.تسناد یمالسا  یناهج  تموکح  لیکشت  یهلا و  هدعو  ققحت  زاس  هنیمز  ار 

، بالقنا مظعم  ربهر  مهم  رایـسب  مایپ  رد  : » تفگ درک و  هراشا  جاجح  هب  بـالقنا  مظعم  ربهر  مهم  رایـسب  ماـیپ  هب  يرهـش  ير  ياـقآ 
« .دش دهاوخ  ققحم  مالسا  یناهج  تموکح  شرتسگ  يارب  یهلا  هدعو  مالسا  ناهج  يرایشوه  اب  هک  هدش  دیکأت 

ناوت مامت  اب  رابکتسا  هک  یطیارش  رد  : » تفگ تسناد و  ینید  ياه  هزومآ  مالـسا و  فلاخم  ار  ییارگطارفا  یناریا  جاجح  تسرپرس 
ترورض هشیمه  زا  شیب  رگیدکی  هب  اهروشک  یکیدزن  دنک ، یم  شالت  نآرق  مالسا و  اب  هلباقم  يارب  ییارگطارفا  قیوشت  اب  هلمج  زا 

« .دراد

نینچ رد  .دـننک  یم  تیامح  ییارگطارفا  زا  ناناملـسم  نایم  هقرفت  داجیا  يارب  ادـیپان و  ياـه  تسد  اـب  مالـسا  نانمـشد  : » دوزفا يو 
« .دننک درط  یمالسا  عماوج  زا  ار  يوردنت  دیاب  مالسا  ناهج  ناگبخن  نادنمشیدنا و  هژیو  هب  ناهج ، ناناملسم  یطیارش 

اه نآ  قوقح  هب  دندوب ، مه  اب  ناناملسم  رگا  تفگ ، دش و  هزغ  مولظم  مدرم  زا  ناناملسم  يدج  تیامح  راتـساوخ  هیقف  یلو  هدنیامن 
.دنتفرگ یمن  رارق  ییوراد  ییاذغ و  هرصاحم  نیرتدیدش  رد  هزغ  مدرم  دش و  یمن  زواجت  ناهج  رد 

، تسا هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  یمالسا  ياه  تلود  فسأت ، لامک  اب  : » دوزفا يرهش  ير 

.هدعقیذ اب 14  قباطم   87 / 9 / 23 - 1

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
http://www.ghaemiyeh.com


106 ص :

« .دنا هدرکن  تیامح  هزغ  راشف  تحت  مدرم  زا 

یطیارـش رد  : » تفگ درک و  هراشا  یللملا  نیب  لئاسم  دروم  رد  نادوس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هناردارب  کیدزن و  عضاوم  هب  يو 
رد نیطسلف  مولظم  مدرم  زا  عافد  يارب  دیاب  نادوس  ناریا و  یمالسا  يروهمج  دنراد ، يدج  زاین  ناناملـسم  تیامح  هب  هزغ  مدرم  هک 

« .دنشاب مه  رانک 

اب نادوس  ناملـسم  تلم  تلود و  : » تفگ درک و  هراـشا  روشک  نیا  يروهمج  سییر  اـب  تاـقالم  نادوس و  زا  دوخ  رادـید  هب  ناـشیا 
« .درک دنهاوخ  هبلغ  ددعتم  تالکشم  رب  هدرک ، داجیا  یعونصم  تروص  هب  رابکتسا  هک  یتالکشم  دوجو 

.تسناد مالسا  ناراد  تسود  نویبالقنا و  نایم  رد  يدیماان  سأی و  داجیا  ار  مالسا  نانمشد  ياه  هئطوت  زا  یکی  يو 

يروهمج یگدامآ  رب  موطراخ ، نارهت و  رد  جح و  مایا  رد  نادوس  ینید  روما  ریزو  اب  دوخ  ياهرادید  هب  هراشا  اب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
قح عضاوم  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  : » تفگ درک و  دـیکأت  نادوس  اب  اه  هنیمز  ماـمت  رد  تابـسانم  شرتسگ  يارب  ناریا  یمالـسا 

« .دنک یم  تیامح  ناوت  مامت  اب  نادوس  یشزرا  هنابلط و  لالقتسا  هنابلط ،

رد : » تفگ درک و  هراشا  نارهت  زا  دوخ  رادـید  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  زا  ینامداش  زاربا  اب  زین  یناجیتلا » رهزالا  رتکد  »
تیمکاح رد  يّدـج  هبرجت  کی  دـهعتم ، مالـسا  يوگلا  ناونع  هب  روشک  نیا  هک  مدرک  ساـسحا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  رادـید 

« .تسا مالسا  ناهج  رد  یمالسا  ياه  شزرا 

میا هتفگ  ینادوس  جاجح  هب  ام  : » تفگ درک و  دیکأت  ناناملـسم  تدحو  ترورـض  هرابرد  ار  هیقف  یلو  هدنیامن  عضاوم  نینچمه  يو 
يروهمج رانک  رد  نادوس  : » تفگ نادوس  هیاپدـنلب  ماقم  نیا  .دـننک » اعد  یناـهج  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  یمالـسا و  تدـحو  يارب  هک 

« .دنک یم  یگتسب  مه  مالعا  ناتسناغفا  قارع و  نیطسلف ، فعضتسم  مدرم  اب  ناریا  یمالسا 

ياه هئطوت  دهاش  نادوس  رد  ام  : » تفگ مالسا  ناهج  رد  ییارگطارفا  حیبقت  اب  يو 
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زا مینک و  یم  كرد  ار  يا  هلیبق  يداژن و  یبهذم و  هنتف  داجیا  هنابلط و  ییادـج  ياه  هژورپ  .میتسه  دوخ  روشک  هیلع  برغ  رابکتـسا 
« .دنفلاخم ییارگ  تنونشخ  يوردنت و  اب  نادوس  ناملسم  مدرم  .میا  هدید  بیسآ  نآ 

هک میا  هدرک  مالعا  ینشور  هب  نادوس ، رد  نایدا  ریاس  ناوریپ  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  اب  ام  : » دوزفا نادوس  فاقوا  داشرا و  ریزو 
« .میرادن لوبق  ار  مسیرالوکس  میتسه و  ارگ  مالسا 

.درک مالعا  جح  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تایبرجت  زا  هدافتسا  يارب  ار  نادوس  یگدامآ  نایاپ ، رد  يو 

ناتسناغفا ناملراپ  ياضعا  اب  رادید 

، روشک نیا  ياملع  زا  یهورگ  ناتـسناغفا و  ناملراپ  ياـضعا  زا  یعمج  اـب  رادـید  رد  هبنـشکی (1) ، رهظ  زا  شیپ  هیقف  یلو  هدـنیامن 
دیاب ناتـسناغفا  نادنمـشیدنا  املع و  : » تفگ تسناد و  نانآ  یماظن  یـسایس و  نوخیبش  زا  رت  كانرطخ  ار  نانمـشد  یگنهرف  مجاـهت 

.دنوش یم  ینیشن  بقع  هب  راداو  ناگناگیب  تروص  نیا  رد  دننک ؛ شالت  اکیرمآ  یگنهرف  مجاهت  زا  يریگولج  يارب 

.دراد يدایز  هلـصاف  بولطم  طیارـش  اب  اما  تسا ، نابلاط  اـی  اـه و  تسینومک  تیمکاـح  ناـمز  زا  رتهب  ناتـسناغفا  رد  ینونک  طـیارش 
« .دنریگب ناگناگیب  زا  ار  یگنهرف  مجاهت  تصرف  قارع  ناتسناغفا و  یگنهرف  ینید و  یسایس ، ياه  تیصخش  یمدرم و  ياهورین 

قارع و تینما  هک  اـجنآ  زا  : » تفگ دـناوخ و  یتاـیح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يارب  ار  ناتـسناغفا  قارع و  تینما  يرهـش  ير  ياـقآ 
ود نیا  رد  تینما  تاـبث و  اـت  مینک  یم  شـالت  ناوت  همه  اـب  دراد ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  تینما  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا  ناتـسناغفا 

« .دبای شرتسگ  قیمعت و  روشک 
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همه هک  مینک  یم  اعد  یحو  نیمزرـس  رد  : » تفگ یمیهاربا  جح  رگایحا  ناونع  هب  هرـس ) سدق  ) لحار ماما  زا  لیلجت  اب  نایاپ  رد  يو 
« .دنوش كاپ  ناگناگیب  ثول  زا  نانبل ، قارع و  ناتسناغفا ، هژیو  هب  یمالسا ، ياهروشک 

لداـبت زا  لابقتـسا  اـب  رادـید  نیا  رد  زین  (ص ) نییبنلا متاـخ  هاگـشناد  سییر  ناتـسناغفا و  ناـملراپ  وضع  يداجـس ، مویقلادـبع  دـیس 
رایسب مظن  یهد و  ناماس  ناریا  یمالسا  يروهمج  : » تفگ ناتسناغفا  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ياه  هثعب  هبناج  همه  ياه  يراکمه 

« .دشاب ناتسناغفا  هژیو  هب  یمالسا ، ياهروشک  همه  يارب  ییوگلا  دناوت  یم  هک  هدرک  داجیا  جح  ییارجا  روما  رد  یبوخ 

ناتسناغفا رد  لماک  تینما  تابث و  ات  يدایز  هلـصاف  ام  : » تفگ داد و  هئارا  ناتـسناغفا  یگنهرف  یـسایس و  تیعـضو  زا  یـشرازگ  يو 
ام تسا و  تیمها  زئاـح  رایـسب  ناتـسناغفا  تینما  ینوـنک  طیارـش  رد  .تسا  بوـلطم  يداـیز  دـح  اـت  زین  ینوـنک  طیارـش  اـما  میراد ،

تابث و میکحت  رد  یبوخ  ياه  تیلاعف  دـناوت  یم  يداصتقا  دـعب  رد  مه  یگنهرف و  دـعب  رد  مه  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  میدـقتعم 
« .دشاب هتشاد  ناتسناغفا  تینما 

راتساوخ هتـشذگ ، ياه  لاس  لوط  رد  نارجاهم  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياه  تیامح  زا  ریدقت  اب  ناتـسناغفا  سلجم  هدنیامن  نیا 
.دش ناریا  میقم  یناغفا  نارجاهم  جح  يارب  تالیهست  هئارا 

نانبل نیملسم  ياملع  عمجت  سییر  اب  رادید 

ياملع عمجت  ياـنما  تئیه  سییر  نیز » دـمحا  خیـش   » اـب هبنـشود (1)  رهظ  زا  شیپ  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هـیقف و  یلو  هدـنیامن 
یم نانبل  ناناملسم  داحتا  : » تفگ تسناد و  نیملـسم  داحتا  زا  یـشان  ار  نانبل  ریخا  ياه  لاس  تاراختفا  درک و  رادید  نانبل  نیملـسم 

« .دشاب ناهج  رسارس  رد  ناناملسم  يارب  ییوگلا  دناوت 
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اب دراد و  دوـجو  ناـنبل  یمالـسا  تمواـقم  رد  هک  يا  هیحور  اـب  درک  يراودـیما  زاربا  ناـنبل  رد  یمالـسا  تمواـقم  زا  لـیلجت  اـب  يو 
.دبای ققحت  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  نیطسلف  مولظم  مدرم  تمواقم و  يزوریپ  نیطسلف ، مدرم  تمواقم 

.تسناد یمالسا  ياه  تلود  ناناملسم و  یمامت  ینید  هفیظو  ار  هزغ  مولظم  مدرم  زا  تیامح  نینچمه  هیقف  یلو  هدنیامن 

هملک  » يالتعا جاجح و  هب  تمدخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياه  شالت  زا  ینادردق  اب  زین  نانبل  ياملع  عمجت  يانما  تئیه  سییر 
مه یتسینویهص و  میژر  اب  هزرابم  یمالسا ، تدحو  هب  توعد  نیملسم ، ياملع  عمجت  لیکـشت  زا  فده  : » تفگ جح  مسوم  رد  هللا »

.تسا نانبل  هللا  بزح  یمالسا و  تمواقم  اب  هبناج  همه  یگتسب 

: تفگ دـناوخ و  دـنداد - ناوـخارف  نآ  لیکـشت  يارب  ینیمخ  ماـما  هک  ینوـیلیم - یمدرم و  شترا  زاتـشیپ  ار  یمالـسا  تمواـقم  يو 
« .دنک یم  هزرابم  ناوت  همه  اب  رگلاغشا  میژر  اب  هناراک و  شزاس  ياه  حرط  همه  اب  یمالسا  تمواقم  »

.درک موکحم  ار  هزغ  یناسنا  هعجاف  ربارب  رد  یمالسا  ياهروشک  توکس  هللارصن ، نسحدیس  شقن  زا  شیاتس  اب  يو 
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هیقف یلو  هدنیامن  ياهدیدزاب 

هراشا

اه و شخب  اهدحاو ، اهروشک ، ریاس  جح  ياه  هثعب  زا  هک  تسا  ییاهدیدزاب  جـح  مسوم  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  ياه  تیلاعف  زا  یکی 
یهجوت لباق  دشر  هتشذگ ، لاس  هب  تبسن  لاسما  اه  تیلاعف  نیا  .دریذپ  یم  تروص  هکم  هنیدم و  رد  یناریاریغ  یناریا و  ياهناوراک 

.مینکیم رورم  ار  اهدیدزاب  نیا  اج  نیا  رد  .تسا  هتشاد 

اه هثعب  زا  دیدزاب  کی :

يزنودنا هثعب  زا  دیدزاب 

جاجح تسرپرس  هعمج (1) ، زور  حبـص  دراد ، یمالـسا  ياـهروشک  ناـیم  رد  ار  رئاز  نیرتشیب  يزنودـنا  روشک  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
تفگ رادید و  نآ  نالوؤسم  اب  دش و  رـضاح  يزنودنا  هثعب  لحم  رد  روشک  نیا  رد  جـح  تایلمع  دـنور  اب  ییانـشآ  روظنم  هب  یناریا 

.درک وگو 

تیلاعف هوحن  زا  یـشرازگ  تاقالم ، نیا  زا  يدنـسرخ  نمـض  هنیدم ، رد  يزنودـنا  هثعب  سییر  انتراک ،» دـمحا  رتکد  ، » رادـید نیا  رد 
.درک هئارا  يزنودنا  نارئاز  هیذغت  ناکسا و  یگنوگچ  زین  روشک و  نیا  جح  نارازگراک 

: تفگ يزنودنا ، هب  دوخ  شیپ  لاس  دنچ  رفس  هب  هراشا  اب  دناوخ و  ردارب  تسود و  روشک  ود  ار  يزنودنا  ناریا و  زین  يرهشیر  ياقآ 
« .دراد دوجو  روشک  ود  نیب  یلباقتم  يدنم  هقالع  دنتسه و  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  دنم  هقالع  يزنودنا  ناملسم  مدرم  »

لاقتنا هدامآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  : » تفگ ریخا  ياه  هام  رد  يزنودـنا  هب  ترایز  جـح و  ناـمزاس  نواـعم  رفـس  هب  هراـشا  اـب  يو 
« .تسا يزنودنا  جاجح  روما  ندرک  هرادا  رتهب  يارب  دوخ  تاعالطا  تایبرجت و 

عجارم هثعب  زا  دیدزاب 
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، يرئاح ینیـسح  یعناص ، تاـیآ  تارـضح  اـب  هبنــشود (1) ، زور  رهظ  زا  شیپ  ناــشیا  هـیقف ، ّیلو  هدــنیامن  ياهدــیدزاب  هـمادا  رد 
دیعـس دیـس  یناجنز ، نیدـلازع  یناحبـس ، ضایف ، تجهب ، یناـجنز ، يریبش  یناتـسیس ، يزاریـش ، مراـکم  ماـظع ؛ عجارم  ناگدـنیامن 

.درک رادید  یلیبدرا  يوسوم  یناگیاپلگ و  یفاص  ینادمه ، يرون  يدورهاش ، میکح ،

لئاسم هرابرد  ناشیا  ناگدـنیامن  دـیلقت و  ماظع  عجارم  اب  جاـجح  تسرپرـس  دـش ، ماـجنا  یمیمـص  ییاـضف  رد  هک  اهرادـید  نیا  رد 
.درک رظن  لدابت  مالسا  تما  یمالسا و  ماظن  يارب  دنم  تّزع  جح  يرازگرب  يارب  شالت  ترورض  جح و  هب  طوبرم 

.تفرگ تروص  نانآ  هبنش  جنپ  زور  رادید  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  رد  دیلقت  ماظع  عجارم  هثعب  ياضعا  روضح  یپ  رد  دیدزاب  نیا 

قارع هثعب  زا  دیدزاب 

، يربهر مظعم  ماـقم  هثعب  ناـنواعم  لـماش  یهورگ  سأر  رد  بش (2)  هبنـشکی  اـههثعب ، زا  رادـید  همادا  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
روما ترازو  یلوسنک  یناملراپ و  نواعم  تاـطابترا و  گـنهرف و  ناـمزاس  سییر  تراـیز ، جـح و  ناـمزاس  سییر  اـملع ، زا  یعمج 

.درک وگو  تفگ  رادید و  هثعب  نیا  نالوؤسم  اب  قارع  هثعب  رد  هجراخ ،

یسانش تیلوؤسم  تیعجرم و  تیاده  اب  قارع ، رد  ینونک  تالکشم  زا  يرایـسب  : » تفگ رادید  نیا  زا  يدنـسرخ  راهظا  نمـض  يو 
.دش دهاوخ  رادروخرب  هبناج  همه  لالقتسا  زا  قارع  نارگ ، هطلس  جورخ  اب  دوش و  یم  لح  روشک  نیا  یسایس  نالوؤسم 

يارب جـح  لیدـب  یب  ياـه  تصرف  رب  ینبم  جـح  نارازگراـک  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  ياـهدومنهر  هـب  هراـشا  اـب  ناـشیا 
یتصرف جح ، میظع  هرگنک  يربهر ، مظعم  ماقم  نانخس  زا  ماهلا  اب  : » تفگ یمالسا  ماظن  نینچمه  یمالسا و  تما  يدرف ، يزاسدوخ 

يارب

هدعقیذ اب 5  قباطم   87 / 9 / 4 - 1
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« .تسا قارع  تلم  تلود و  یمالسا و  تما  یقارع ، نارئاز 

، ادخ دای  رکذ و  اب  دوخ ، يونعم  هینب  تیوقت  يارب  دیاب  دراد ، روضح  یحو  نیمزرـس  رد  هک  یناملـسم  ره  : » دوزفا يرهـش  ير  ياقآ 
« .دریگب هرهب  دوخ  هعماج  یمالسا و  تما  يارب  جح  تصرف  زا  نیا ، رب  هوالع  دهد و  الج  ار  شناج  لد و 

و هرس ) سدق  ) ماما ترضح  ریبدت  ساسا  رب  : » تفگ ناریا  ناملسم  تلم  فوفص  تدحو  تیمها  هب  هراشا  اب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
يوگلا اههورگ ، رگید  چولب و  ُرل و  درک ، كرت ، برع ، سراف ، ماوقا  همه  اب  یمالسا  ناریا  يربهر ، مظعم  ماقم  ناشیا ، حلاص  فلخ 

« .تسا قارع  رد  یمالسا  تدحو  يارب  یبوخ 

زا ار  يرتهب  تیعضو  تسا ، يریگ  لکش  لاح  رد  قارع  رد  جیردت  هب  هک  یتدحو  : » تفگ ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدنیامن 
هدنام یقاب  تالکشم  هک  مینک  یم  اعد  یحو ، نیمزرس  رد  ام  دهد و  یم  دیون  قارع  تلم  تلود و  يارب  دراد ، دوجو  زورما  هچ  نآ 

« .دننزب مقر  دوخ  يارب  یبوخ  تشونرس  تیعجرم ، تیناحور و  يربهر  اب  قارع  مدرم  دوش و  لح  قارع 

قارع هثعب  رد  هارمه  تئیه  هیقف و  یلو  هدنیامن  روضح  زا  یلاحـشوخ  زاربا  اب  زین  قارع  هثعب  سییر  الوم ، نیملـسملاو  مالـسالا  هجح 
« .تفرگ هرهب  نآ  زا  یمالسا  تما  عفانم  نیمأت  يارب  دیاب  تسا و  مالسا  ناهج  میظع  هرگنک  جح  : » تفگ

نیفرط مامتها  هجوت و  دروم  قارع ، روشک  رد  تینما  عفانم و  هک  تفگ  قارع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تاکرتشم  هب  هراشا  اـب  يو 
.تسا

، جـح رد  دـیاب  : » تفگ اه  یقارع  ماـع  لـتق  تیوک و  هب  زواـجت  یلیمحت ، گـنج  رد  مادـص  تاـیانج  هب  هراـشا  اـب  قارع  هثعب  سییر 
« .مینک نایب  اه  تلم  همه  يارب  ار  قارع  عاضوا  تالکشم و 

هنتف زا  يریگولج  قارع و  ِشمارآ  تدحو و  داجیا  رد  یناتسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  نآ ، سأر  رد  تیناحور و  تیعجرم و  شقن  رب  يو 
ياه تیامح  زا  دیکأت و  یموق  ياه 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


113 ص :

.درک ینادردق  قارع  تلود  تلم و  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج 

نانبل هللا  بزح  هثعب  زا  دیدزاب 

اب دیدزاب و  نانبل  هثعب  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  نانواعم  هارمه  هیقف  یلو  هدـنیامن  هعمج (1) ، زور  حبـص  اهدیدزاب ، همادا  رد 
.دندرک وگو  تفگ  رادید و  نآ  نالوؤسم 

بزح : » تفگ ییوگدمآ  شوخ  نمض  کبزب  خیـش  تفرگ ، تروص  هسامح  دیما و  زا  راشرـس  ییاضف  رد  هک  رادید  نیا  يادتبا  رد 
راداـفو يدـمحم  باـن  مالـسا  هار  هب  يا  هنماـخ  ماـما  زا  يوریپ  اـب  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  يوـنعم  نادـنزرف  ناوـنع  هـب  ناـنبل  هللا 

« .داد دهاوخ  همادا  نمشد  لماک  تسکش  ات  یمالسا  تمواقم  هب  دنامدهاوخ و 

ربهر تما و  ماما  ياهدومنهر  تیادـه و  اب  : » تفگ درک و  لیلجت  يدـمحم  بان  مالـسا  رگایحا  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  ناشیا 
« .تسا هدش  یفرعم  ناناملسم  مامت  هب  یمالسا  تما  يارب  یتصرف  ناونع  هب  یمیهاربا  جح  یمالسا ، بالقنا  مظعم 

يروـهمج : » درک دـیکأت  دوتـس و  تیب ، لـها  بتکم  گـنهرف  شرتـسگ  ردار  تراـیز  جـح و  روـما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  شقن  يو 
« .تشاد دهاوخ  دوخ  رانک  رد  ار  یمالسا  تمواقم  دش و  دهاوخ  زوریپ  نانمشد  ياهراشف  ربارب  رد  ناریا  یمالسا 

درک و دای  ّربدـم  عاجـش و  میکح ، يربهر  ناونع  هب  يو  زا  هللارـصن ، نسح  دیـس  زا  لیلجت  اب  ینانخـس ، یط  يرهـشیر  هللا  هیآ  سپس 
تموکح همدقم  زاس و  هنیمز  یهلا ، لضف  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دوش ، یم  تشادرب  یمالـسا  تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ  : » تفگ
تموکح لیکـشت  دوعوم و  زور  ندش  کیدزن  زین  یمالـسا  تمواقم  یپرد  یپ  ياه  يزوریپ  تسا و  جع ) ) يدـهم ترـضح  یناهج 

« .دهد یم  دیون  ار  جع ) ) نامز ماما  لدع 

هراشا یمالسا  تمواقم  هیلع  مالسا  نانمشد  ياه  هئطوت  تسکش  هب  همادا ، رد  يو 
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رـشب تاجن  هار  اهنت  تیب  لها  بتکم  مالـسا و  يژولوئدیا  هدیـسر ، تسب  نب  هب  برغ  قرـش و  يژولوئدـیا  هک  زورما  : » تفگ درک و 
« .تسا

يارب دنوادخ  بناج  زا  ینومزآ  درذـگ ، یم  هزغ  رد  زورما  هچ  نآ  : » تفگ درک و  هراشا  زین  هزغ  میخو  عاضوا  هب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
يرای هب  دـیاب  هک  اه  نآ  فسأت  لامک  اب  تسا ، يریگ  لکـش  لاح  رد  هزغ  رد  یناـسنا  هعجاـف  هک  یلاـح  رد  .تسا  ناناملـسم  مومع 
یهار .دنراذگن  اهنت  ار  نیطسلف  مولظم  تلم  دنراد  هفیظو  یمالسا  ياهروشک  .دنا  هدرک  رایتخا  توکس  دنیایب ، نیطـسلف  مواقم  تلم 

.درادن دوجو  یمالسا  تمواقم  زج  اه  تسینویهص  لاغشا  زا  نیطسلف  ییاهر  يارب 

.دـیناسرب هللا  بزح  هاـگآ  میکح و  ربـهر  هب  ار  اـم  هنامیمـص  مرگ و  مالـس  : » تفگ هللا  بزح  هثعب  سییر  هـب  باـطخ  ناـیاپ ، رد  يو 
« .مینک ترایز  کیدزن  زا  ار  ناشیا  هک  میراودیما 

مظعم ماقم  هثعب  زا  شناهارمه  کبزب و  خیـش  رادید  هب  خـساپ  رد  نانبل ، هللا  بزح  هثعب  زا  هارمه  تئیه  يرهـش و  ير  هللا  هیآ  رادـید 
.دش ماجنا  يربهر 

اهشخب اهدحاو و  زا  دیدزاب  ود :

هنیدم رد  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  زا  رادید 

نارئاز یفرصم  ياذغ  زپو ، تخپ  تازیهجت  لیاسو و  نیرت  هتفرشیپ  زا  هدافتـسا  اب  زکرمتم  هناخزپشآ  ود  هرونم  هنیدم  رهـش  هموح  رد 
.دنهد یم  لیوحت  اه  ناوراک  رارقتسا  ياه  ناکم  هب  دننک و  یم  خبط  يزاس و  هدامآ  ار  یناریا 

روظنم هب  دش ، یم  یهارمه  ترایز  جح و  نامزاس  سییر  يوس  زا  هک  یناریا  نارئاز  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  هعمج (1)  زور 
.درک رادید  اه  نآ  زا  هناخزپشآ ، رد  لغاش  ياهورین  زا  ینادردق  ییاذغ و  داوم  نیمأت  یگنوگچ  اذغ ، تخپ  تیعضو  زا  یهاگآ 
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نارئاز ياذـغ  عیزوت  دـیلوت و  تیفیک  جـح ، ییارجا  ناراکردـنا  تسد  شالت  اـب  : » تشاد راـهظا  ناراـگنربخ  اـب  وگو  تفگ  رد  يو 
« .تسا هتشاد  یبسن  دشر  هتشذگ  ياه  لاس  هب  تبسن 

هب لماک  هجوت  راتـساوخ  نارئاز ، ياذـغ  هیهت  ناراکردـنا  تسد  ترایز و  جـح و  نامزاس  سییر  تاـمحز  زا  ساپـس  نمـض  ناـشیا 
تیفیک زا  ات  دنـشاب  هتـشاد  ار  مزال  یعـس  اذغ  عیزوت  نالوؤسم  دیاب  : » تفگ دش و  نانآ  هب  بسانم  یناسر  تمدخ  نارئاز و  تمالس 

« .دوشن هتساک  نارئاز  ياذغ 

هنیدم داتس  زا  دیدزاب 

رد درک و  رادـید  هنیدـم  داتـس  زا  يربهر  هثعب  نانواعم  هارمه  هب  هبنـشراهچ (1)  رـصع  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن 
.تفرگ رارق  داتس  نیا  ياه  تیلاعف  دنور  تایئزج  نایرج 

داتـس نیا  فلتخم  ياه  تمـسق  ياه  تیلاعف  هرابرد  ار  مزال  تاحیـضوت  رادـید  نیا  نایرج  رد  هنیدـم ، داتـس  سییر  يدرجم ، ياقآ 
، بش هبنـش  هس  هدوـب و  هجاوـم  لکـشم  ریخأـت و  نیرتـمک  اـب  هنیدـم  ياـهزاورپ  يراـج ، لاـس  رد  هناتخبـشوخ  : » تفگ درک و  هـئارا 

«. دبای یم  نایاپ  هنیدم  ياهزاورپ 

نانآ تیاضر  بسک  نارئاز و  هب  یناسر  تامدخ  يارب  هنیدم  داتـس  ياضعا  سییر و  ياه  شالت  زا  رادید  نیا  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.درک رکشت 

هکم داتس  زا  رادید 

ياه شخب  زا  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  یمومع  ینارنخـس  رد  تکرـش  زا  سپ  هبنـشود (2) ، زور  نینچمه  یناریا  جاجح  تسرپرس 
.تفرگ رارق  جح  نارازگراک  یگنهرف  ییارجا و  ياه  تیلاعف  دنور  نایرج  رد  درک و  رادید  هثعب  هکم و  داتس  فلتخم 

هدعق يذ  اب 27  قباطم   87 / 9 / 6 - 1
.هجح يذ  اب 2  قباطم   87 / 9 / 11 - 2
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.دندرک هئارا  ار  مزال  تاحیضوت  رادید  نیا  نایرج  رد  هثعب  نانواعم  هکم و  داتس  سییر  ییاقس ، ياقآ 

نارئاز و هب  یناسر  تامدخ  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نالوؤسم  هکم و  داتـس  ياضعا  سییر و  ياه  شالت  زا  هیقف  یلو  هدـنیامن 
تمدـخ يارب  ور ، شیپ  ساّسح  ياهزور  رد  جـح  نارازگراک  شیپ  زا  شیب  شـالت  راتـساوخ  درک و  رکـشت  ناـنآ  تیاـضر  بسک 

.دش جاجح  هب  یناسر 

سوبوتا ياههاگتسیا  زا  رادید 

ياهشالت زا  ینادردق  نمض  مارحلا ، هللا  تیب  هب  نارئاز  لاقتنا  ياه  هاگتـسیا  لحم  رد  روضح  اب  بش (1)  هبنش  هس  هیقف  یلو  هدنیامن 
بـسک يارب  يرهـش ، نورد  لقن  لمح و  روما  ناراکردنا  تسد  يّدـج  شالت  ترورـض  رب  لقن ، لمح و  دـحاو  نانکراک  غیرد  یب 

.درک دیکأت  نارئاز  تیاضر 

اب هیموی ، ياـهزامن  زا  دـعب  لـبق و  تاـعاس  رد  هژیو  هب  مارحلادجـسم ، هب  نارئاز  ددرت  ریـسم  ریخا ، ياـهزور  رد  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب 
یهار نارئاز  زا  هورگ  نیا  اب  هارمه  هیقف  یلو  هدنیامن  دندوب ، هجاوم  يرهش  نورد  سوبوتا  ياه  هاگتسیا  رد  تیعمج  ماحدزا  لکشم 

.دنک یسررب  ار  تالکشم  کیدزن  زا  ات  دش  مرح 

تـسد تاـمحز  شـالت و  زا  دـنتخادرپ و  وـگو  تـفگ  هـب  يرهـش  ير  هللا  هـیآ  اـب  هاگتـسیا ، سوـبوتا و  لـخاد  رد  نارئاز  زا  یعمج 
.دندرک ینادردق  يرهش  نورد  ِلقن  لمح و  روما  ناراکردنا 

تیعـضو هرابرد  ار  یتاحیـضوت  رادـید  نیا  نایرج  رد  درک ، یم  یهارمه  ار  يرهـش  ير  هللا  هیآ  هک  ترایز  جـح و  ناـمزاس  سییر 
هب مارحلادجـسم ، هب  نارئاز  دـمآ  تفر و  جـح ، مسوم  رد  تیعمج  ماحدزا  لیلد  هب  : » تفگ درک و  هئارا  يرهـش  نورد  لقن  لـمح و 

هب تبسن  تالکشم  نیا  اما  تسور ، هبور  یتالکشم  اب  اهزامن ، زا  دعب  لبق و  تاعاس  رد  هژیو 

.هجح يذ  اب 3  قباطم   87 / 9 / 12 - 1
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« .تسا هتفای  شهاک  هتشذگ  لاس 

ددرت تاناکما  زا  نارئاز  ات  هتفرگ  تروص  ترایز  جـح و  نامزاس  نـالوؤسم  ناسانـشراک و  يوس  زا  مزـال  يزیرهماـنرب  : » دوزفا يو 
« .دننک هدافتسا  همّرکم  هکم  رد  يرهش  نورد 

ياه هاگتـسیا  رد  تیعمج  ماحدزا  زا  عوضوم  نیا  هک  هدـش  هراجا  مارحلادجـسم  هب  کیدزن  ياه  لته  زا  يدادـعت  : » تفگ يدورهق 
« .تسا هتساک  سوبوتا 

انم رد  یکشزپ  تئیه  زکرم  زا  رادید 

یناریا جاجح  هب  یناسر  تمدخ  نایرج  رد  کیدزن  زا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  جح  یکشزپ  زکرم  زا  دیدزاب  رد  هبنش (1)  هس  زور 
.درک تدایع  زکرم  نیا  رد  يرتسب  نارامیب  زا  تفرگ و  رارق 

رتکد درک  یم  یهارمه  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  جاجح  تسرپرس  زین  همرکم  هکم  داتـس  سییر  ییاقـس  نسح  هک  دیدزاب  نیا  رد 
.داد هئارا  انم  رد  یکشزپ  ياه  تیلاعف  نارئاز و  هب  یناسر  تمدخ  تیفیک  صوصخ  رد  یشرازگ  زاس ، یلح  یقت  دمحم 

یصصخت و کینیلک  هاگشیامزآ  يرتسب ، سناژروا ، شریذپ ، ياه  شخب  زا  دیدزاب ، نیا  نایرج  رد  يرهـش ، ير  يدمحم  هللا  تیآ 
يارب یناریا ، جاـجح  هب  یناـسر  تمدـخ  مهم  هصرع  نیا  رد  روضح  ندـناوخ  تیمهارپ  اـب  درک و  ندـید  یکـشزپ  تئیه  هناـخوراد 

.تشاد تلأسم  لاعتم  يادخ  زا  ار  نوزفازور  تاقیفوت  یتمالس و  جح ، یکشزپ  هزوح  ناراکردنا  تسد 

یگنهرف تالوصحم  هاگشیامن  زا  رادید 

اب يرهـش  ير  ياقآ  هک  دش  رازگرب  یگنهرف  تالوصحم  زا  یهاگـشیامن  جـح ، مسوم  رد  اه  ناوراک  ناریدـم  نویناحور و  شالت  اب 
زور جح  نامزاس  هثعب و  نالوؤسم  زا  یعمج 

87 / 9 / 19 - 1
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.دندرک ندید  نآ  زا  هبنش (1)  کی 

نایرج رد  کـیدزن  زا  درک ، یم  یهارمه  ار  يو  زین  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  سییر  يدورهق  راـسکاخ  یفطـصم  هک  رادـید  نیا  رد 
.تفرگ رارق  اه  هاگشیامن  نیا  يریگلکش  یگنوگچ  اهناوراک و  یگنهرف  ياه  تیلاعف 

روما ماجنا  رد  لیهـست  مزال و  ياه  یگنهامه  ماجنا  روظنم  هب  تراـیز ، جـح و  ناـمزاس  سییر  زا  رادـید  نیا  رد  يرهـش  ير  ياـقآ 
ماقم هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  اه و  ناوراک  یگنهرف  ياـهاروش  ياـضعا  زا  نینچمه  زاـین و  دروم  هجدوب  نیمأـت  یگنهرف و 

.درک رکشت  یناریا  جاجح  ياه  ناوراک  رد  یگنهرف  ياه  هاگشیامن  داجیا  رد  يراکمه  روظنم  هب  يربهر ، مظعم 

نیا تسا و  رادروخرب  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  يرتشیب  ماجـسنا  زا  يراج  لاـس  رد  یگنهرف  ياـهراک  : » تفگ رادـید  نیا  رد  ناـشیا 
« .دبای همادا  رتشیب  قمع  اب  مجح و  نیمه  اب  یتآ  لاس  رد  دیاب  هلأسم 

دیاب اه ، تیلاـعف  ندوب  دـیفم  لابقتـسا و  نازیم  صوصخ  رد  نارئاز ، زا  یجنـسرظن  اـب  : » دوزفا ناراـگنربخ  اـب  ییوگو  تفگ  رد  يو 
.دریگ ماجنااه  نآ  تامولعم  حطس  نارئاز و  يرکف  یحور و  هقئاذ  ساسا  رب  اهراک 

لباق رامآ  نینچمه  نسم ، دارفا  دوجو  نابطاخم و  عونت  لیلد  هب  ار  جح  ياه  ناوراک  رد  یگنهرف  ياهراک  ماجنا  هیقف ، یلو  هدـنیامن 
تسا مزال  : » درک هیصوت  تسناد و  یهلا  شاداپ  رجا و  اب  هارمه  ار  نآ  درمـشرب و  راوشد  يراک  اه ، ناوراک  رد  داوس  یب  دارفا  هجوت 

« .ددرگ گنهامه  نانآ  ياهزاین  اب  یگنهرف ، تامادقا  نارئاز  زا  یهاوخ  رظن  اب 

یگنهرف روما  ماجنا  : » تفگ ناراگنربخ  هب  رادید  نیا  رد  زین  يدورهق  راسکاخ  ياقآ 

.هجح يذ  اب 15  قباطم   87 / 9 / 24 - 1
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رد یگنهرف  دـُعب  تیوقت  يارب  قفوم  يرما  ار  نآ  درمـشرب و  یناریا  نارئاز  ياه  ناوراک  هزوح  رد  یگنهرف  یـسدنهم - تهج  رد  ار 
« .تسناد جح  ياه  ناوراک 

هفرغ تیلوؤسم  هک  ینارئاز  یگنهرف و  ياهاروش  ياضعا  جح ، ياه  ناوراک  یگنهرف  ياه  هاگشیامن  زا  هیقف  یلو  هدنیامن  رادید  رد 
ير ياقآ  هب  ار  دوخ  تاحیضوت  اه ، هفرغ  رد  دوجوم  یگنهرف  تالوصحم  عون  صوصخ  رد  دنتشاد ، هدهع  رب  ار  هاگشیامن  نیا  ياه 

.دندرک هئارا  يرهش 

هکم رد  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  زا  رادید 

یـسررب روظنم  هب  هبنـشراهچ (1)  زور  .دـنا  یناریا  جاـجح  ياذـغ  تخپ  نیمأـت  راد  هدـهع  يزکرم  هناـخزپشآ  ود  هـمّرکم  هـکم  رد 
زا یهورگ  جح و  نامزاس  سییر  هارمه  هیقف  یلو  هدنیامن  اههناخزپشآ ، نانکراک  تامحز  زا  رکـشت  اذغ و  تخپ  تایلمع  تیعـضو 

یناریا نارئاز  ياذـغ  عیزوت  تخپ و  ناراکردـنا  تسد  تیلاعف  یگنوگچ  نایرج  رد  کیدزن  زا  درک و  رادـید  اـه  نآ  زا  نـالوؤسم ،
.تفرگ رارق 

تراظن رب  هوالع  اه  هناخزپشآ  نیا  رد  : » تفگ درک و  هئارا  دوخ  ياه  تیلاعف  تایئزج  هرابرد  ار  یتاحیضوت  يدورهق  راسکاخ  ياقآ 
ِتشادهب تمالس و  رب  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  هورگ  هلحرم ، ره  رد  هاگشیامزآ  تشادهب و  زکرم  ناسانـشراک  میقتـسم 

« .دنراد لماک  تراظن  هیذغت  تیفیک  ناراکردنا و  تسد 

تـسد لماوع  زا  تخپ ، فلتخم  ياـه  هورگ  يزاـس ، هداـمآ  نلاـس  هاگـشیامزآ ، تشادـهب ، زکرم  زا  دـیدزاب  رد  يرهـش  ير  ياـقآ 
.درک ینادردق  دندوب ، لوغشم  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  تقد  اب  هک  اذغ  زکرمتم  عیزوت  هیهت و  تالیکشت  رد  راکردنا 

.هدعق يذ  اب 18  قباطم   9 87 / 27 - 1
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اهناوراک زا  رادید  هس :

ییایزنودنا ياه  ناوراک  زا  رادید 

زا هعمج (1)  زور  حبص  هرونم ، هنیدم  رد  اهروشک  ریاس  جاجح  هب  یناسر  تامدخ  عون  اب  ییانشآ  روظنم  هب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
، دش یم  یهارمه  هنیدم  رد  يزنودنا  هثعب  سییر  ترایز و  جح و  نامزاس  سییر  يوس  زا  هک  يو  .درک  رادید  يزنودـنا  ياهناوراک 

.دش انشآ  جح  مسوم  رد  ییایزنودنا  نارئاز  اهناوراک و  یگنهرف  ییارجا و  یناسر  تامدخ  عون  اب  یمیمص ، ییاضف  رد 

رخآ رد  دیسرپ و  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  لحار و  ماما  یمالـسا ، بالقنا  اب  ییایزنودنا  نارئاز  ییانـشآ  زا  رادید ، نیا  رد  ناشیا 
.درک وزرآ  دنوادخ  هاگرد  زا  لوبقم  یّجح  نانآ ، يارب 

نیمآ ادص  کی  يرهـش  ير  هللا  هیآ  ياعد  ماگنه  هب  دندرک ، یم  ینامداش  زاربا  هیقف  یلو  هدـنیامن  روضح  زا  هک  ییایزنودـنا  نارئاز 
.دنتفگ

اب زکرم ، نیا  رد  يرتسب  نارامیب  زا  تدایع  نمـض  يزنودـنا ، جـح  هثعب  ینامرد  زکرم  کیرد  روضح  اـب  نینچمه  هیقف  یلو  هدـنیامن 
هاگـشیپ رد  دـیتسه ، نارئاز  تمدـخ  رد  هک  ناراتـسرپ  ناکـشزپ و  امـش  راک  : » تفگ درکوگو و  تفگ  ناراتـسرپ  یکـشزپ و  رداـک 

« .تسا دنم  شزرا  رایسب  دنوادخ 

هنیدم رد  یناریا  ياه  ناوراک  زا  رادید 

نامهیم (ص ) یبنلادجسم تعامج  زامن  رد  تکرـش  زا  سپ  هبنـش (2)  هس  زور  رهظ  يربهر  هثعب  نانواعم  یناریا و  جاجح  تسرپرس 
.درک فرص  نانآ  عمج  رد  ار  راهان  دوب و  یناریا  نارئاز  زا  یعمج 

هدعق يذ  اب 22  قباطم   87 / 9 / 1 - 1
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تفگ کیدزن  زا  نانمـس  یبونج و  ناسارخ  نیمارو ، نارهت ، نامرک ، ياهرهـش  نارئاز  اـب  رادـید ، نیا  ناـیرج  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.دش ایوج  نانآ  زا  ار  ناوراک  یگنهرف  ياه  همانرب  هیذغت و  ناکسا و  تیعضو  درک و  وگو 

رادـید نیا  رد  .دـندرک  ینادردـق  نارئاز  هب  یگنهرف  ییارجا و  تامدـخ  هئارا  يارب  نویناحور  ناریدـم و  شالت  زا  زین  یناریا  نارئاز 
يوس زا  عوضوم  نیا  يریگ  یپ  راتساوخ  دندرک و  حیرشتار  فیرش  عیقب  رد  ناتسبرع  نارومأم  دروخربزا  يدراوم  نارئاز ، زا  یخرب 

.دندش یناریا  نالوؤسم 

یگنوگچ نایرج  رد  کیدزن  زا  نادهاز ، ناسارخ و  زا  عیشت ، تنس و  لها  نارئاز  ناکـسا  لحم  رد  روضح  اب  زین  نیا  زا  شیپ  ناشیا 
.تفرگ رارق  نانآ  هب  یناسر  تمدخ 

یضترم دیهش  رهاوخ  .تفگ  تیلست  يو  هب  ار  دیهـش  ردام  توف  درک و  رادید  ادهش (1)  زا  یکی  رهاوخ  اب  نینچمه  يرهشیر  ياقآ 
توعد نآ  زا  سپ  درک و  فیرعت  ام  يارب  دـید و  ار  شدیهـش  دـنزرف  اب  هارمه  فاوط  باوخ  هتـشذگ  بش  مرداـم  : » تفگ يوسوم 

« .تفاتش یقاب  راید  هب  تفریذپ و  همّرکم  هکم  رد  ار  قح 

درک و وزرآ  ار  يوسوم  دیهش  ردام  تاجرد  ّولُع  دنوادخ  هاگرد  زا  دیهش ، رهاوخ  اب  يدرد  مه  زاربا  نمض  یناریا  جاجح  تسرپرس 
نایوگ کیبل  رـشحم  زور  دنک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  فاوط ، لاح  رد  هکم و  رد  سک  ره  یمالـسا  تایاور  ساسا  رب  : » تفگ

« .دوب دهاوخ  رضاح  یهلا  هاگشیپ  رد 

هیکرت ياهناوراک  زا  دیدزاب 

رد روضح  اب  .هبنشراهچ (2)  رهظ  زا  شیپ  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن  رگید ، ياهروشک  نارئاز  زا  رادید  همادا  رد 
زا هرّونم  هنیدم  رد  هیکرت  زا  یناوراک 

يوسوم یضترم  - 1
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.تفرگ رارق  نانآ  هب  یگنهرف  ییارجا و  یناسر  تمدخ  تایئزج  نایرج  رد  کیدزن 

يا هیکرت  نارئاز  ناوراک و  نالوؤسم  هیکرت ، هثعب  نواعم  يوس  زا  يا  هیکرت  ناوراک  رارقتسا  لحم  هب  دورو  ماگنه  يرهش  ير  ياقآ 
.تفگ مدقم  ریخ  يو  ناهارمه  هیقف و  یلو  هدنیامن  هب  هیکرت  هثعب  نواعم  .تفرگ  رارق  لابقتسا  دروم 

رایـسب یتابـسانم  هیکرت  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  : » تشاد راـهظا  هاـتوک  ینانخـس  رد  هیکرت ، نارئاز  عـمج  رد  هـیقف  یلو  هدـنیامن 
« .دننک یم  رظن  لدابت  رادید و  مه  اب  روشک  ود  هثعب  نالوؤسم  جح ، مایا  رد  دنراد و  هناردارب  کیدزن و 

زا ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ام  تسام و  ردارب  ناریا  : » تفگ نارئاز  ریاس  يوس  زا  یگدنیامن  هب  زین  هیکرت  ناوراک  نارئاز  زا  یکی 
« .میراد تسود  بلق  میمص 

هک دـندرک  اعد  بلط  دوخ  تاعاط  تارایز و  یلوبق  يارب  يو  زا  هیقف ، یلو  هدـنیامن  اب  تاقالم  زا  ینامداش  زاربا  اب  يا  هیکرت  نارئاز 
.درک وزرآ  روکشم  ییعس  لوبقم و  یّجح  نانآ  يارب  دنوادخ  هاگرد  زا  يرهش  ير  هللا  هیآ  خساپ ، رد 

هکم رد  یناریا  ياه  ناوراک  زا  رادید 

قافتا هب  هبنـشود (1) ، زور  یناریا ، جاجح  تسرپرـس  یناریا ، نارئاز  هب  یناـسر  تامدـخ  ناکـسا و  تیعـضو  زا  ییانـشآ  روظنم  هب 
فرص نمض  دش و  رضاح  همرکم  هّکم  رد  ناوراک  بلاق 16  رد  رئاز  زا 3200  شیب  ناکسا  لحم  رد  ترایز  جح و  نامزاس  سییر 

.درک وگو  تفگ  رادید و  نارئاز  اب  نانآ ، هارمه  راهان 

ير يدمحم  ياقآ  اب  یمومع  یصوصخ و  ياهوگو  تفگ  رد  دندوب ، زاریـش  ناردنزام و  زیربت ، نارهت ، ياهرهـش  زا  هک  نارئاز  نیا 
.دنتشاد نایب  ییارجا  یگنهرف و  ياه  همانرب  ّتیمک  تیفیک و  دروم  رد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  يرهش ،

یگنهرف ییارجا و  نارازگراک  هدش و  هئارا  تامدخ  نازیم  زا  جاجح  رتشیب 
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اب خساپ ، رد  یناریا  جاجح  تسرپرس  هک  دنتشاد  داقتنا  اذغ  تیفیک  هب  تبسن  زین  جاجح  زا  یخرب  دنتشاد و  تیاضر  زاربا  اه  ناوراک 
یم ماـجنا  هیذـغت  تشادـهب و  ناسانـشراک  رظن  ریز  زکرمتم و  تروص  هب  اذـغ  تخپ  : » تفگ اذـغ  تیفیک  شیازفا  ترورـض  دـییأت 

« .دوش

دروم نیا  رد  ار  مزال  ياهروتـسد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هک  دندش  اذـغ  فرـص  تاعاس  شیازفا  راتـساوخ  ناریاز  زا  رگید  یخرب 
يریگ یپ  روتسد  یناریا ، جاجح  رظن  ندینش  زا  سپ  ترایز  جح و  نامزاس  سییر  يدورهق  ياقآ  يرهـش و  ير  هللا  هیآ  .درک  رداص 

.دندرک رداص  ار  یناریا  نارئاز  تیاضر  نیمأت  تالکشم و 

هیصوت هچ  مراد ؛ بارطضا  عتمت  جح  بجاو  لامعا  ماجنا  يارب  : » تفگ هیقف  یلو  هدنیامن  هب  مناخ  هیجاح  کی  رادید  نیا  نایرج  رد 
« .دینک رارکت  رایسب  ار  هللااب » الا  هوق  لوحال و ال   » و میلع » ای  ظیفح  ای   » رکذ : » داد خساپ  ناشیا  دیراد »؟ لکشم  نیا  لح  يارب  يا 

نازابناج ناوراک  زا  رادید 

ناکسا لحم  رد  روضح  اب  هعمج (1)  رـصع  هیقف ، یلو  هدنیامن  نانآ ، روما  هب  یگدیـسر  نازابناج و  خماش  ماقم  زا  لیلجت  روظنم  هب 
.درک ینادردق  ادخ  دنموربآ  نانامهیم  ناونع  هب  نازیزع  نیا  زا  همرکم ، هّکم  رد  یمالسا  بالقنا  نازابناج 

یناسک زا  رتدنموربآ  ادخ ، نانامهیم  نایم  رد  : » تفگ دش  یم  یهارمه  ترایز  جح و  نامزاس  سییر  يوس  زا  هک  يرهـش  ير  ياقآ 
دوجو دنا  هدیسر  يزابناج  عیفر  هجرد  هب  هیقف  یلو  رما  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  لالقتـسا  تزع و  ظفح  هار  رد  ادخ و  يارب  هک 

گرزب ینابزیم  هک  دنتسه  یسک  نامهیم  نانآ  روبـص  ياه  هداوناخ  نازابناج و  .دننادب  ار  قیفوت  نیا  ردق  دیاب  رویغ  نازابناج  .درادن 
نازابناج .درادن  دوجو  وا  زا  رت 
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ینامهیم نیمزرـس و  نیا  دوخ ، ردق  .دنا  هدمآ  نابزیم  نیرتهب  دزن  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  ناونع  هب  دنا ، هدش  فرـشم  جـح  هب  هک  زیزع 
« .دننادب ار  ادخ 

ناسنا .میهاوخب  هچ  دنوادخ  زا  مینادب  (ع ،) نیموصعم همئا  و  (ص ) مالـسا مرکم  لوسر  زا  يوریپ  هب  دـیاب  : » تفگ هیقف  یلو  هدـنیامن 
« .دشاب هتشادن  ایند  نیا  رد  يزاین  چیه  هک  دربب  هرهب  يردق  هب  تیونعم  ادخ و  زا  دسرب و  لامک  تفرعم و  زا  يا  هجرد  هب  دناوت  یم 

، هبعک رانک  رد  میهاوخب  دنوادخ  زا  : » تفگ تسناد و  یلاعت  قح  تاذ  تفرعم  ار  یحو  نیمزرس  زا  تاغوس  تاکرب و  نیرتهب  ناشیا 
یم تدهاجم  هک  امـش  ياه  هداوناخ  امـش و  يارب  جح  رفـس  سرد  نیرتهب  .دوش  نشور  جع ) ) رـصع یلو  لامج  رون  هب  نارئاز  مشچ 

« .دوش ادخ  قشاع  ناسنا  هک  تسا  نیا  دننک ،

تفایـض هک  دـهد  یم  ناـشن  عـقاو  رد  مارحا  تاـمرحم  : » تفگ تخادرپ و  مارحا  تاـمّرحم  رارـسا  زوـمر و  زا  یخرب  حرـش  هـب  يو 
« .تسین یندش  عمج  ادخ  قشع  اب  ییاسآ  نت  هک ، تسا  نیا  تفرعم  اب  نارئاز  هب  مارحا  تامرحم  مایپ  تسا و  یصاخ  ینامهیمادخ 

.دشکب یتخـس  ادخ  يارب  دراد  تسود  تسادخ ، قشاع  هک  یلد  : » تفگ (ع ) نایقتم يالوم  زا  یتیاور  هب  هراشا  اب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
دیا و هداد  ناحتما  ههبج  ردامش  ياه  هداوناخ  زیزع و  نازابناج  امـش  .دنرادن  يراکورـس  ادخ  اب  رورپ  نت  بلط و  تحار  ياه  ناسنا 
(س) ارهز همطاف  و  (ص ) مرکا لوسر  ادخ و  تبحم  رطع  جح و  تیونعم  تینارون و  دینک  یعس  دیا ، هدش  فرـشم  جح  هب  هک  نونکا 

.دیربب تاغوس  دوخ  اب  ار 

.تسین فیصوت  لباق  ایند  نیا  رد  نانآ  هداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  هب  دنوادخ  تایانع  اما  دوش ، یم  مامت  ایند  نیا  ياه  یتخس 

.درک وگو  تفگ  نانآ  اب  کیدزن  زا  دش و  رضاح  نازابناج  عمج  رد  دوخ ، نانخس  نایاپ  زا  سپ  يرهش  ير  هللا  هیآ 

دوخ و یمسج  طیارش  زا  نازابناج  زا  کی  چیه  هک  دوب  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
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.دندوب بالقنا  مظعم  ربهر  هب  اعد  مالس و  غالبا  راتساوخ  هیقف  یلو  هدنیامن  زا  اعد  سامتلا  نمض  نانآ  .دندرکن  هلگ  يدام  تاناکما 

هرونم هنیدم  رد  هثعب  یلخاد  ياهرادید  تاسلج و  ج :

نامزاس هثعب و  نارازگراک  هسلج 

عمج رد  هرونم ، هنیدم  رد  دوخ  ینارنخس  نیتسخن  رد  بش (1)  هبنشود  ناتـسبرع ، هب  دوخ  دورو  تاعاس  نیلوا  رد  جاجح  تسرپرس 
دقتعم هلأسم  نیا  هب  دـیاب  : » تفگ درک و  ینارنخـس  جـح  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ناـنکراک  ناریدـم و  نویناـحور ، اـملع ،
بجوم ناشیا  يارب  هک  مینکراتفر  يوحن  هب  دـیاب  یم  سپ  تسا ، جـع ) ) رـصعیلو ترـضح  هثعب  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  هک  میـشاب 

« .میشاب يدنموربآ 

تمدـخ رد  يروآون  لاسما ، جـح  راعـش  بالقنا ، مظعم  ربهر  طسوت  يراج  لاس  يراذـگ  ماـن  زا  ماـهلا  اـب  : » تفگ يرهـشیر  ياـقآ 
یلمع ياه  ماگ  نآ ، ققحت  تهج  رد  ات  میـشوکب  هنادـجم  دـیاب  همه  دـش و  مالعا  ادـخ  هناـخ  نارئاز  هب  ییارجا  یگنهرف و  یناـسر 

، هزوح نیا  رد  دننک ، یم  تیلاعف  بالقنا  مظعم  ربهر  میقتسم  رظن  ریز  هک  ییاه  هعومجم  ًاصوصخ  اه و  هاگتسد  همه  .دوش  هتـشادرب 
« .دنرادروخرب ینیگنس  تیلوؤسم  زا 

هعماج رد  يروآون  قّقحت  همدـقم  يدرف ، یگدـنز  رد  يروآون  : » تفگ یگدـنز  داعبا  همه  رد  يروآون  ترورـض  هب  هراشا  اب  ناشیا 
رس رب  هشیمه  ناسنا  هک  اجنآ  زا  دشاب و  رثؤم  مه  هعماج  نیریاس و  دروم  رد  دناوت  یمن  دزادرپن ، دوخ  حالـصا  هب  ناسنا  رگا  تسا و 

.تسا هدش  ررضتم  تایاور ، ریبعت  هب  دشاب ، مه  لثم  وا  زور  ود  رگا  یتح  دراد ، رارق  درگ  بقع  ای  تفرشیپ  یهارود 

يارب ار  يونعم  میظع  نایرج  نیا  ررکم ، ياه  فرشت  ات  میشاب  بقارم  دیاب 
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دیاب نیاربانب  .دنرادرب  ماگ  هتـشذگ  زور  زا  رتولج  زور  ره  يراک ، يدرف و  یگدنز  رد  دـهدن و  هولج  يداع  جـح ، نارازگ  تمدـخ 
رتهب رتولج و  لبق  ياه  لاس  زا  اه  يزیر  همانرب  ارجا و  رد  يراج ، لاس  جـح  تایلمع  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  اـه  شـالت  يریگ  تهج 

« .دشاب

جح يرازگرب  ياه  هنیمز  هک  زاورپ  شیپ  ياه  هورگ  ناتسبرع و  روشک  رد  یمالـسا  يروهمج  ریفـس  زا  رکـشت  نمـض  نایاپ  رد  يو 
لاعتم يادخ  زا  دراد ، دوجو  هک  یمامتها  يزیر و  همانرب  رانک  رد  دیاب  : » تفگ دنا  هدرک  مهارف  هتشذگ  ياهزور  یط  ار  يراج  لاس 

« .مینک لمع  لکش  نیرتهب  هب  دوخ  ياه  تیلوؤسم  هب  میناوتب  وا  ياه  تیانع  اب  ات  مییوجب  دادمتسا 

یگنهامه ياروش  هسلج 

رد یگنهامه  ياروش  هسلج  نیلوا  لاسما ، جـح  تایلمع  رد  داتـس  هثعب و  ياهورین  رتشیب  یگنهاـمه  رتقیقد و  يزیر  هماـنرب  روظنم  هب 
.دش رازگرب  هبنش (1)  هس  زور 

: تفگ تسناد و  اه  لد  هدنهد  الج  ار  ادخ  دای  (ع ،) یلع نانمؤمریما  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  هسلج ، نیا  يادتبا  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
، يدرف فیاظو  هب  ار  اه  نآ  دـنروایب و  ادـخ  داـی  هب  ار  نارگید  دـنراد  شـالت  دنتـسه و  ادـخ  هناـخ  نارئاز  تمدـخ  رد  هک  یناـسک  »

هارمه يرهاظ  لامعا  هک  انعم  نیا  هب  دنشاب ، رکذ  لها  دننک و  کیدزن  داعم  أدبم و  هب  ار  دوخ  دیاب  دننک ، انـشآ  یـسایس  یعامتجا و 
« .دوش ینطاب  لامعا  اب 

ياه هورگ  ياه  تیلاـعف  زا  یـشرازگ  تسـشن ، نیا  رد  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواـعم  رکـسع ؛ یـضاق  ياـقآ 
ینارنخـس ییاپرب  اب  هثعب  یگنهرف  ياه  تیلاعف  همانرب ، قبط  نارئاز  روضح  هّیلوا  ياـهزور  ناـمه  زا  : » تفگ درک و  هئارا  هثعب  ورـشیپ 

.دیدرگ رازگرب  هعمج  بش  نیلوا  رد  لیمک  ياعد  دش و  زاغآ  یمومع  ياه 
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مه فلتخم  ياه  تمـسق  .دـنراد  تیاضر  مدرم  رثکا  هک  داد  ناشن  اه  یجنـسرظن  دـش و  عورـش  لوا  ياهزور  نامه  زا  زین  تاـسلج 
.دندش رقتسم  لوا  زور  اتفتسا  ياروش  .دنتشاد  ناعجارم  هب  یبوخ  ییوگ  خساپ 

نارئاز تبغر  هدـش و  رتـمک  عیقب  لـباقم  مه  راـشف  تیعمج و  مکارت  .تسا  مارآ  ًاتبـسن  عـیقب  هاـگدورف و  رد  مه  اـه  يدوعـس  راـتفر 
.تسا هدش  رتشیب  عیقب  هب  رگید  ياهروشک 

.داـتفا هار  لوا  ناـمه  زا  اـهراک  دـندمآ و  مه  هناـخریبد  یمومع و  طـباور  هورگ  : » تفگ زین  یمومع  طـباور  لوؤسم  یمیلـس  ياـقآ 
« .دش ماجنا  زین  هثعب  نامتخاس  یتاغیلبت  يزاساضف  رازگرب و  یبوخ  هب  تاسلج  ماجنا و  یمومع  تاسلج  زا  لبق  هتعاس  مین  توالت 

.دریگ یم  تروص  یبوخ  هب  اه  نآ  هعجارم  هدـش و  لاعف  نویناـحور  روما  تمـسق  : » تفگ زین  نویناـحور  روما  نواـعم  باون ، ياـقآ 
تالاؤس و هب  ییوگ  خساپ  نکاما ، ياههمانرب  .هدش  رارقرب  نویناحور  نیطبار و  نیب  یبوخ  هطبار  میا و  هتشاد  نیطبار  اب  هسلج  راهچ 

« .تسا هدش  رازگرب  اه  نآ  يارب  نارهاوخ  دحاو  فرط  زا  زین  تاسلج 

، راب نیتسخن  يارب  لاسما  .دناهتشاد  ربخ  دیلوت  لوا ، زا  ور  شیپ  هورگ  : » تفگ زین  یناسر  عالطا  تاطابترا و  ریدم  رف ، یمالسا  ياقآ 
« .تسا هدش  رشتنم  هبنش  زور  زا  رئاز  هیرشن  .دنراد  هدنیامن  فلتخم  ياه  يرازگربخ 

.دندرک هراشا  دوخ  يراک  هزوح  ياهتیلاعف  زا  یخرب  هب  زین  هثعب  نالوؤسم  ریاس 

لک راـب ، نیتـسخن  يارب  : » تفگ داد و  هـئارا  ار  جـح  ییارجا  ياـه  تیلاـعف  شرازگ  زین  هروـنم  هنیدـم  داتـس  سیئر  يدرجم ، ياـقآ 
يدوعس تلود  تاماقم  روضح  اب  یبوخ  لابقتـسا  مسارم  دناهدش و  هنیدم  دراو  نارئاز  زاورپ  زا  شیپ  زور  هس  هنیدم ، داتـس  ياضعا 

« .دمآ لمع  هب  هنیدم  هاگدورف  رد  یناریا ، نارئاز  هورگ  نیلوا  زا 

: دندرک هراشا  لیذ  تاکن  هب  هسلج  نایاپ  رد  يرهش  ير  هللا  هیآ 

؛ تسا لصا  کی  نارئاز  تیاضر  یگنهرف  ییارجا و  شخب  رد  - 

؛ دوش لمع  هب  لیدبت  شخب  نیا  رد  هک  مینک  يراک  يروآون  لاس  رد  - 
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؛ یسایس هن  تسا  یگنهرف  یشزرا و  ياهراک  ام  هفیظو  - 

.دوش يزیرهمانرب  یجراخ  ناوراک  دنچ  روشک و  زا  جراخ  نایناریا  یناریا ، ياه  ناوراک  زا  دیدزاب  يارب  - 

اه ناوراک  ناریدم  ییامهدرگ 

رد هک  اهناوراک  ناریدم  عمج  رد  هبنش (1)  هس  زور  عّتمت ، جح  لامعا  زاغآ  هناتسآ  رد  یناریا ، جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن 
جح ياه  ناوراک  ناریدـم  يارب  میظع  یتصرف  ار  جاجح  هب  تمدـخ  دـندوب ، هدـمآدرگ  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  تاـعامتجا  نلاـس 

.دش ادخ  نانامهیم  هب  تمدخ  يارب  هبناج  همه  شالت  راتساوخ  تسناد و 

یتیاور هب  تسا ، هدرک  هتـشذگ  زا  رت  ناور  یلیخ  ار  اهراک  هک  جح  نامزاس  تیریدم  بوخ  ياه  شالت  زا  ریدقت  اب  يرهـشیر  ياقآ 
.تسا هدش  ریبعت  داهج »  » ناونع هب  جح  زا  نآ  رد  هک  درک  هراشا  (ص ) مالسا مرکم  لوسر  زا 

ياعد اب  همه  تسا و  جـح  یگنهرف  ییارجا و  نارازگراک  نارازگ و  جـح  همه  يارب  هلأسم ، تیمها  رگ  ناشن  ریبعت  نیا  : » تفگ يو 
« .دنهاوخب ردص  حرش  لاعتم  يادخ  زا  يِرْدَص ...  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  ) هفیرش هیآ  قبط  یسوم  ترضح 

يارب ًاصوصخ  تسا ، نارحب  تیریدم  زراب  قیداصم  زا  اه  ناوراک  ناریدـم  همه  يارب  جـح ، ییارجا  تیریدـم  : » تشاد راهظا  ناشیا 
یفاک عالطا  جـح  رفـس  صاخ  طیارـش  اهانگنت و  زا  ای  دـنراد و  نس  تلوهک  اـی  دـنا و  ناوتاـن  اـه  نآ  ناوراـک  نارئاز  هک  یناریدـم 

« .دنرادن

هلّوحم ياه  تیلوؤسم  یبوخ ، هب  دیناوتب  ات  دنادرگب  ناسآ  امـش  يارب  ار  راوشد  ياهراک  هک  دـیهاوخب  لاعتم  يادـخ  زا  : » تفگ يو 
« .تسا گرزب  یشاداپ  اب  هارمه  اما  تخس ، جح  ياه  ناوراک  ناریدم  امش  راک  .دیناسرب  بولطم  ماجنارس  هب  ار 
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یکشزپ تئیه  هسلج 

هبنشراهچ زور  هیقف ، یلو  هدنیامن  ياهدومنهر  زا  ندش  دنم  هرهب  شرازگ و  هئارا  روظنم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  هورگ 
.دندش رضاح  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد   (1)

هورگ یتشادـهب  یکـشزپ و  ياه  تیلاـعف  زا  یـشرازگ  یکـشزپ ، تئیه  سیئر  زاـس ، یلح  یقتدـمحم  رتکد  رادـید ، نیا  يادـتبا  رد 
لاس رد  هناتخبـشوخ  : » تفگ داد و  هئارا  نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  هب  رتهب  یناسر  تمدخ  يارب  هدش  ماجنا  تامادـقا  جـح و  یکـشزپ 

« .تسا هتشادن  دوجو  یناریا  نارامیب  نیب  رد  یتوف  دروم  چیه  نونکات  يراج 

هک تفگ  تسناد و  نارئاز  نیب  رطاـخ  تینما  ساـسحا  داـجیا  ثعاـب  ار  ناوراـک  ره  يارب  کـشزپ  رارقتـسا  حرط  زاـس ، یلح  رتـکد 
« .دنتسه نیفیرش  نیمرح  نارئاز  تمدخ  رد  یکشزپ  هورگ  صصختم  ناکشزپ  یگنهامه  اب  ناوراک ، ناکشزپ 

رتشیب هلیذر  تافص  دشاب ، ادخ  دای  هب  رتشیب  لد  هچ  ره  تیاور  نیا  ساسا  رب  : » تفگ مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  لقن  اب  يرهش  ير  ياقآ 
تیقفوم يارب  دـناهدمآرب ، راک  هدـهع  زا  یبوخ  هب  هک  ناشناراکمه  زاـس و  یلح  رتکد  زا  رکـشت  اـب  يو  .ددـنب » یمرب  تخر  نآ  زا 

.درک تیقفوم  يوزرآ  رتهب  یناسر  تمدخ  تهج  رد  یکشزپ ، هورگ 

نارئاز ناور  حور و  لامعا و  یتمالـس  تهج  رد  اه  نآ  : » تفگ درک و  فیـصوت  نویناـحور  راـک  نوچمه  ار  یکـشزپ  راـک  ناـشیا 
ماجنا یتسرد  هب  ار  دوخ  راک  دناوت  یمن  مه  حور  دشابن ، ملاس  مسج  رگا  هک  مسج ، تمالـس  تهج  رد  ناکـشزپ  دننک و  یم  شالت 

.دهد

باختنا .دیناسرب  اه  نآ  هب  هک  مناوخ  یم  تیاور  دـنچ  مناسر و  یم  مالـس  اه  نآ  هب  رود  زا  اما  دـنرادن ، روضح  ناکـشزپ  هک  نیا  اب 
.دنیآ یم  نیمزرس  نیا  قشع  هب  ًامومع  دارفا  نیا  تسین و  یلام  عفانم  يارب  ناوراک  کشزپ 
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جالع لباق  هچ  ره  لاسما  .تسا  ناوراک  ره  ناـکرا  زا  یکی  کـشزپ  هک  تسا  نیا  مه  نم  هدـیقع  یکـشزپ  ییارجا  لـئاسم  هراـبرد 
رد تسا  يرورـض  یناحور ، لثم  کشزپ  .دوش  لح  لکـشم  نیا  دـعب ، ياه  لاس  يارب  هک  تسا  نیا  نم  رظن  اـما  دوش ، ماـجنا  تسا 

« .دشاب هتشاد  روضح  ناوراک 

یکـشزپ ناراکردنا  تسد  هب  دناوخ و  مهم  ساسح و  رایـسب  ار  نآ  راک  جح ، یکـشزپ  هورگ  تیرومأم  نایاپ  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.دنشاب هتشاد  هژیو  هجوت  یکشزپ  قالخا  تیاعر  هب  تبسن  دوخ ، يا  هفرح  تیلوؤسم  قیقد  ماجنا  رانک  رد  درک ، هیصوت  جح 

هب نارامیب  اب  لماعت  رد  ار  یقلخ  شوخ  شمرن و  تناتم ، تیاهن  دیاب  جـح  یکـشزپ  هورگ  ناکـشزپ  : » درک دـیکأت  يرهـش  ير  ياقآ 
« .دنشاب هتشاد  ادخ  هناخ  نامهم  ناونع 

تامدخ يارب  ار  مزال  تاناکما  تادیهمت و  هک  تساوخ  یکشزپ  هورگ  زا  یناریا ، نارئاز  نیب  رد  نسم  نارئاز  دوجو  هب  هراشا  اب  يو 
.دننک مهارف  نسم  نارئاز  هب  بسانم  یناسر 

ترورـض يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  ترایز و  جـح و  نامزاس  رد  یتالیکـشت  لّوحت  يزاسون و  هب  هراشا  اـب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
دیکأت دروم  ار  هرمع  جح و  مایا  رد  نارامیب  هب  رتهب  یناسر  تمدخ  ياقترا  فده  اب  جح  یکـشزپ  تئیه  رد  هلاس  جـنپ  يزیر  همانرب 

.داد رارق 

هثعب للملا  نیب  تنواعم  یملع  تئیه  رادید 

هجح .دندرک  رادید  یناریا  جاجح  تسرپرس  اب  هبنش (1)  کی  زور  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  للملا  نیب  تنواعم  یملع  تئیه  ياضعا 
هنیدم رد  : » تفگ درک و  هئارا  یملع  تئیه  ياهتیلاعف  زا  یشرازگ  هسلج  يادتبا  رد  تئیه ، نیا  سییر  يوداه ، نیملسملا  مالـسالا و 

، بلاطم يدنب  عمج  نمض  زین  اه  بش  .تسا و  یـسانشراک  هک  اه  بش  هسلج  کی  حبـص و  رد  هسلج  ود  میتشاد ؛ يددعتم  تاسلج 
« .دننک یم  رادید  نانامهم  اب  ناسانشراک 
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.درک رکشت  یملع  تئیه  ياضعا  ناشیا و  ياهشالت  زا  تاحیضوت ، ندینش  زا  سپ  يرهش  ير  ياقآ 

امیس ادص و  هورگ  رادید 

یشرازگ رادید و  یناریا  جاجح  تسرپرس  اب  امیس  ادص و  هورگ  هبنشود (1)  زور  داتس ، هثعب و  فلتخم  ياهشخب  ياهتسشن  همادا  رد 
.دنداد هئارا  دوخ  درک  لمع  زا 

بّرجم و ياه  هورگ  : » تفگ داد و  حیـضوت  نامزاس  نیا  تادیلوت  هرابرد  امیـس  ادـص و  ترایز  جـح و  روما  ریدـم  یـسورگ ، ياقآ 
هـضور  » نوچ ییاه  همانرب  رد  نآ  لصاح  هک  دـننک  یم  راک  يزیر و  همانرب  تراـیز  جـح و  روما  يارب  امیـس  ادـص و  رد  صـصختم 

ياه تیموق  گنهرف  هب  طوبرم  اه  نآ  زا  دنتـسم  راهچ  هک  هدش  دـیلوت  جـح  هرابرد  زین  دنتـسم  هد  رگید .» تیاور  هب  ناراب  ، » ناوضر
« .تسا جح  کسانم  رد  ناریا 

رد یگنهرف  ياه  همانرب  دـیلوت  یناسر و  عالطا  عوضوم  : » تفگ امیـس  ادـص و  درک  لـمع  شرازگ  ندینـش  زا  سپ  يرهـشیر  ياـقآ 
« .تسا یمهم  فیرظ و  ساسح ، هداعلا  قوف  راک  مدرم  رتشیب  هچ  ره  ییانشآ  تهج 

ات دننک  شالت  هنیمز  هس  ره  رد  دنفظوم  جح  نارازگراک  : » تفگ جح  ياهتصرف  هب  تبسن  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس  هب  هجوت  اب  يو 
اه هناسر  هجوتم  زین  تیلوؤسم  کی  تسا و  جـح  نارازگراک  هجوتم  هنیمز  نیا  رد  تیلوؤسم  کی  .دوش  يرادرب  هرهب  تصرف  نیا  زا 

.تسا یلم  هناسر  و 

اما دوش ، يزیر  همانرب  تیاهن  یمالـسا  ماظن  تما و  نارئاز و  عفن  هب  تصرف  هس  نیا  زا  هک  دـننک  يزیر  همانرب  دـیاب  جـح  نارازگراک 
دوش و یم  هدیـشک  ناـیم  هب  اـه  هناـسر  ياـپ  هک  تساـج  نیا  .دـناسر  رمث  هب  دریگ  یم  تروص  هک  ار  ییاهدـیلوت  ناوت  یم  هنوـگچ 

لباق مهم و  هداعلا  قوف  یلم  هناسر  راک  مالسا ، ماظن  یمالسا و  تما  يریگ  هرهب  هرابرد  ًاصوصخ 
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.دننک هدافتسا  ماظن  مه  تما و  مه  درف ، مه  اه  هشوت  نیا  زا  هک  تسا  هجوت 

دننک رکف  نازیر  همانرب  نازاس و  همانرب  هشیدنا و  رکف و  لها  نادنمرنه و  زا  جح  رتفد  رد  لاس ، لوط  رد  یعمج  دراد  شزرا  نیاربانب 
.تسا یمهم  راک  نیا  دننک و  يزیر  همانرب  یمالسا  ماظن  یمالسا و  تما  يارب  جح ، تصرف  رد  هک 

هفیظو هماـنرب ، تصرف و  هب  اوتحم  نیا  ندرک  لیدـبت  يارب  يزیر  هماـنرب  يربهر و  مظعم  ماـقم  هثعب  هدـهع  هب  ًاـمومع  اوتحم  نتخاـس 
« .دراد فرژ  راد و  همادا  یعمج ، راک  هب  زاین  هک  تسا ، یلم  هناسر 

ًاتدـمع جـح  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  : » داد حیـضوت  اه  شرازگ  ریاس  اب  جـح  کسانم  هب  طوبرم  ياـه  شرازگ  تواـفت  هراـبرد  يو 
« .دوش رتهب  راک  هجیتن  ات  دنشاب  هدید  یصصخت  ياه  شزومآ  دیاب  دنوش ، یم  باختنا  راک  نیا  يارب  هک  يدارفا  تسا و  یفیک 

کی دیاب  : » تفگ درک و  هراشا  دـننک  یم  راک  جـح  يارب  امیـس  ادـص و  رد  هک  یناسک  هیحور  رد  جـح  تارثا  هب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
یم راک  نامزاس  نیا  رد  هک  يدارفا  ات  دشاب ، هتـشاد  دوجو  امیـسوادص  رد  يونعم  هینب  تیوقت  يارب  لاس  لوط  رد  یگـشیمه  نایرج 

.دننک لقتنم  امیس  ادص و  نانکراک  ریاس  هب  ار  نآ  دنشاب و  سونأم  تینارون  نیا  اب  دنیایب و  جح  هرمع و  هب  دننک ،

ياقآ موحرم  زا  مینکیم  دای  نینچمه  مینک ، یم  رکـشت  یماغرـض  ياقآ  زا  ام  : » تفگ امیـس  ادـص و  هورگ  شالت  زا  ریدـقت  اب  ناـشیا 
رتشیب اه  شالت  دـیاب  اـه  هصرع  همه  رد  ناـنچمه  اـما  .دنـشک  یم  تمحز  هک  یناـسک  همه  و  هیلع - یلاـعت  هللا  ناوضر  تسودرنه -

« .دشاب هتشاد  رمتسم  شالت  هراب  نیا  رد  دیاب  مه  امیسوادص  .دوش 

: درک حرطم  ار  لیذ  بلاطم  نارضاح  هب  باطخ  هیقف  یلو  هدنیامن  نایاپ ، رد 

ِدوجو اب  دوش  یم  هنوگچ  دید  دـیاب  اما  مینک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  اه  نآ  اب  تساه  لاس  هک  دراد  دوجو  یتالکـشم  ام  راک  رد  . 1»
دیاب هراب  نیا  رد  مه  امیسوادص  تسا و  ییافوکش  يروآون و  ام  راعش  لاسما  هک  هژیو  هب  مینک ، هدافتسا  اه  تصرف  زا  اهانگنت  نیا 
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.دهد ماجنا  يرت  قیمع  رت و  هدرتسگ  ياهراک 

لاـح .تـسا  یفیک  جـح ، زا  شرازگ  تـسا و  تـّیمک  شرازگ  اـه  نآ  اریز  تـسا ؛ تواـفتم  اـه  شرازگ  ریاـس  اـب  جـح  شرازگ  . 2
.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتب  ات  تسا  یصاخ  ياه  شزومآ  ییاناوت و  دنمزاین  تسا ، نیمزرس  نیا  رد  هک  يروتسد 

امیـسوادص رداک  هچ  ره  دوش و  هدافتـسا  دننک  یم  تمدخ  یلم  هناسر  نیا  رد  هک  یناسک  هبنج  تیوقت  يارب  دیاب  تصرف  نیا  زا  . 3
يرتـشیب تیلوبقم  تینارون و  زا  نادـنمرنه  هچ  ره  تسا و  رثؤـم  اـه  نآ  راـک  رد  دـننک ، هدافتـسا  نآ  تیناروـن  اـضف و  نیا  زا  رتـشیب 

یم هئارا  اه  ناوج  يارب  ًاصوصخ  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هک  امیـسوادص  رد  ناشیا  همانرب  اـهراک و  همه  رد  ًاـعبط  دنـشاب ، رادروخرب 
(1) ًاناقُْرف .) ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ) .دهد یم  اه  نآ  هب  يدیدج  شنیب  تینارون ، نیا  دنراذگ و  یم  ریثأت  دننک 

، دشاب انعم  اب  هارمه  جح  يرهاظ  تاکرح  مینک  شالت  دیاب  میریگب ، هرهب  نیمزرـس  نیا  تیونعم  تینارون و  زا  میهاوخب  رگا  نیاربانب 
.تسا قح  ترضح  رکذ  هب  هجوت  نطاب ، نیا  هک  نطاب ، یناعم و  يرس  کی  تسا و  يرهاظ  تاکرح  هلسلس  کی  جح  لامعا  اریز 

وا بلق  دنک ، كرت  ار  تدابع  یتدم  ناسنا  رگا  ور  نیازا  تسادخ ؛ رکذ  یمر و ...  هورم ، افص و  یعـس  هفـسلف  هک  تسا  تایاور  رد 
.دوش یم  ادیپ  ناسنا  یگدنز  رد  اه  يراتفرگ  عاونا  دوش و  یم  یسق 

تامدخ لاسراپ  زا  شیب  زین  لاسما  مراودیما  .تشاد  دهاوخ  ام  رد  يرتشیب  راثآ  میـشیدنیب ، جـح  رارـسا  هب  رت  قیمع  هچ  ره  نیاربانب 
« .میشاب هتشاد 

: تفگ ناگزمره  دزی و  سراف ، ناسارخ ، ياه  ناتسا  ماوقا  جح  دیلوت  هب  هراشا  اب  يو 

29 لافنا : - 1

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 159 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
http://www.ghaemiyeh.com


134 ص :

« .دراد رارق  ناهج  رسارس  زا  ینابطاخم  رایتخا  رد  نابز  تشه  هب  کیبل  تیاس  اه ، ناتسا  نیا  يارب  يزاسدنتسم  رب  هوالع  »

همرکم هکم  رد  هثعب  یلخاد  ياهرادید  تاسلج و  .د 

یگنهامه ياروش  هسلج 

همرکم هّکم  رد  یگنهاـمه  ياروش  هسلج  نیتـسخن  هبنـش (1)  زور  نامزاس ، هثعب و  ناریدـم  نانواعم و  جاجح ، تسرپرـس  روضح  اـب 
.دش رازگرب 

درک يراودیما  زاربا  نونکات ، جح  یگنهرف  ییارجا و  ياه  تیلاعف  دنور  زا  تیاضر  زاربا  اب  هیقف ، یلو  هدنیامن  هسلج  نیا  يادتبا  رد 
.دبای ققحت  یناریا  جاجح  هب  ییارجا  یگنهرف و  یناسر  تمدخ  رد  يروآون ، راعش  جح  ناراکردنا  تسد  همه  شالت  اب  هک 

: تفگ دناوخ و  یهلا  یقیفوت  ار  جاجح  هب  تمدـخ  همرکم ، هّکم  رد  جـح  یگنهامه  ياروش  تسـشن  نیتسخن  رد  يرهـش  ير  ياقآ 
نارئاز هب  تمدخ  هدامآ  دیاب  ییارجا  یگنهرف و  نارازگراک  مامت  نیاربانب  دوش ، یم  زاغآ  جح  نیگنـس  لامعا  هدـنیآ  ياهزور  ّیط  »

.دنشاب ساسح  ياهزور  نیا  رد  ادخ 

هفیظو یگتسیاش  هب  میناوتب  ات  دنک  کمک  مه  دنک و  تیانع  ام  هب  ار  تیلوؤسم  حیحص  تخانـش  مه  میهاوخ  یم  دنوادخ  هاگرد  زا 
« .میهد ماجنا  نارئاز  هب  یناسر  تمدخ  رد  ار  دوخ 

نارئاز هب  یناسر  تامدخ  ییارجا و  روما  یهدنامزاس  رد  جـح  نامزاس  سییر  هبناج  همه  ياه  شالت  زا  ریدـقت  اب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
یلکـش هب  جاجح  هب  یناسر  تمدخ  روما  ات  هدش  ببـس  جـح ، ییارجا  نالوؤسم  يدورهق و  ياقآ  يزور  هنابـش  ياه  شالت  : » تفگ

« .دشاب هتشاد  نایرج  ناور  بولطم و 

شیپ رد  جح  لامعا  ساسح  شخب  دنچ  ره  : » تفگ يدورهق  ياقآ  هسلج ، همادا  رد 

.هدعق يذ  اب 30  قباطم   87 / 9 / 9 - 1
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روما جـح ، نارازگراک  تامحز  هیاـس  رد  دـنوادخ و  فطل  هب  هدـش ، ماـجنا  هکم  هنیدـم و  رد  نونکاـت  هچنآ  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا ،
« .تسا هجاوم  یمک  تالاکشا  اب  جح  ییارجا 

هیذـغت و يرهـش ، نورد  لقن  لمح و  يراج ، لاس  جـح  رد  هدـش  ماجنا  ياه  يزیر  همانرب  اب  : » دوزفا ترایز  جـح و  ناـمزاس  سییر 
« .تسا هتشاد  هتشذگ  هب  تبسن  يرتهب  تیعضو  تاکرادت 

یلاـمتحا تالکـشم  ربارب  رد  عیرـس  شنکاو  يارب  ار  لـماوع  لـماک  یگداـمآ  نتـشاد  زین ، همرکم  هّکم  داتـس  سییر  ییاقـس  نـسح 
دوجو جـح  ییارجا  روما  ماجنا  رد  یـصاخ  لکـشم  هناتخبـشوخ  : » تفگ درمـشرب و  هکم  داتـس  يراج  ياه  همانرب  هلمج  زا  ییارجا ،

« .تسا هدش  هدید  كرادت  زین  رعاشم  ییارجا  روما  درادن و 

ناراـمیب راـمآ  خـیرات ، نیا  اـت  هتـشذگ  لاـس  هب  تبـسن  لاـسما  : » تفگ دوخ  شرازگ  رد  زین  یکـشزپ  هورگ  سییر  زاـس  یلح  رتکد 
« .تسا هتشاد  شهاک  ناریا  هب  نارامیب  مازعا  توف و  هب  رجنم  ياه  يرامیب  ینامرد ، زکارم  هب  هدننک  هعجارم 

هیقف یلو  هدنیامن  اب  هثعب  نیطبار  رادید 

، باون ياقآ  هسلج  نیا  يادـتبا  رد  .دـندرک  وگو  تفگ  رادـید و  هیقف  یلو  هدـنیامن  اب  اهناوراک  نویناحور  نیطبار  هبنشهس (1)  زور 
تـسایس هب  هجوت  اب  لاسما  : » تفگ درک و  هئارا  هکم  هنیدـم و  رد  نیطبار  تنواعم و  ياهتیلاعف  زا  یـشرازگ  نویناـحور  روما  نواـعم 

« .دنشاب هتشاد  روضح  قطانم  رد  دنناوتب  نیطبار  ات  میا  هدرک  داجیا  ار  قطانم  رتفد  هثعب ، يزاس  کچوک 

یخرب فرط  زا  هک  دـننک  حرطم  ار  دوخ  رظن  دروم  بلاـطم  اـت  تساوـخ  اـه  نآ  زا  نیطبار ، شـالت  زا  ینادردـق  اـب  يرهـشیر  ياـقآ 
روضح زا  رکشت  هدش و  حرطم  دراوم  يریگ  یپ  روتسد  رب  هوالع  يرهش  ير  ياقآ  هسلج ، نایاپ  رد  دش و  حرطم  یتاکن  نیطبار 
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: تفگ نیطبار 

هدرک عورـش  مجـسنم  تروص  هب  ار  راک  تسا  لاس  ود  میا و  هدیـسر  اج  نیا  هب  لاح  ات  ام  دـش ، حرطم  هک  یگنهرف  لئاسم  هراـبرد  »
؛ دنتـسه نویناحور  دوخ  يونعم ، لوحت  يارب  راک  نیرتهب  درادن و  یـصوصخم  لوپمآ  صرق و  يونعم  لوحت  هک  ما  هتفگ  اهراب  .میا 

»؟ دننک یم  افیا  شقن  ردق  هچ  هنیمز  نیا  رد  اه  نآ  دوخ 

قیرشت مایا  زا  سپ  یگنهامه  ياروش 

مهدرگ یگنهامه  ياروش  هسلج  رد  نارازگراک  هبنش (1)  جنپ  زور  جح ، کسانم  ساسح  ياهزور  زیمآتیقفوم  ندش  يرپس  زا  سپ 
.دننک وگو  تفگ  هدنیآ  ياهزور  ياههمانرب  هب  تبسن  یسررب و  ار  مایا  نیا  ياهتیلاعف  ات  دندمآ 

تـسد شـالت  دـنوادخ و  تیاـنع  لـضف و  هب  جـح  لاـمعا  نیگنـس  شخب  نوـنکا  : » تفگ هسلج  نیا  يادـتبا  رد  يرهـش  ير  ياـقآ 
هدش ماجنا  هتـشذگ  لاس  زا  رتهب  جح  ییارجا  یگنهرف و  ياهراک  عومجم ، رد  هللادـمحب  هدـش و  رازگرب  یبوخ  هب  جـح  ناراکردـنا 

« .تسا هدوب  جح  ییارجا  روما  ماجنا  تیقفوم  رد  یمهم  لماع  هنحص ، رد  يدورهق  ياقآ  روضح  تسا و 

رد جاجح  هب  بسانم  یناسر  تمدخ  يارب  شالت  لیلد  هب  هکم  داتس  سییر  ییاقـس ، ياقآ  ياه  شالت  زا  نینچمه  هیقف  یلو  هدنیامن 
.درک ینادردق  همرکم  هکم 

رد هدش  داجیا  تیقفوم  : » تفگ يراج  لاس  جح  ییارجا  تایلمع  زا  یـشرازگ  یط  زین  ترایز  جح و  نامزاس  سییر  يدورهق  ياقآ 
لـصاح دـنوادخ  تیانع  اب  هک  تسا  جـح  نارازگراک  همه  یگنهامه  شالت و  هجیتن  رد  جاجح  هب  یناسر  تمدـخ  تیرومأم  ماجنا 

« .تسا هدش 

ياه تیلاعف  زا  یشرازگ  زین  ضایر  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ریفس  ینیسح ، ياقآ 

.هجح يذ  اب 12  قباطم   87 / 9 / 21 - 1

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
http://www.ghaemiyeh.com


137 ص :

اب میا و  هدرک  هدافتـسا  یـسایس  ياه  تیفرظ  ماـمت  زا  اـم  : » تفگ داد و  هئارا  جـح  لاـمعا  صوصخ  رد  ار  يرگ  لوسنک  تراـفس و 
رد دنم و  تّزع  جح ، تایلمع  هک  میا  هتـشاد  شالت  ناتـسبرع ، تلود  تاماقم  اب  جـح  زا  دـعب  نیح و  لبق ، رد  فلتخم  ياه  تاقالم 

« .دوش رازگرب  ناریا  یمالسا  يروهمج  نأش 

دبای همادا  هام  يد  مود  هبنشود ، ات  همرکم ، هکم  رد  یمالـسا  يروهمج  هثعب  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  دش  ررقم  نینچ  هسلج  نیا  رد 
تیلاعف هیقف ، یلو  هدنیامن  نیـشناج  ینیما ، میهاربا  هللا  هیآ  رظن  ریز  هعمج (1)  زور  زا  زین  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  و 

.دنک زاغآ  ار  دوخ 

يربخ تسشن  يرازگرب 

جـح و ناـمزاس  سییر  هارمه  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هعمج (2)  زور  جـح ، مسوم  ياـهزور  رثکا  زیمآ  تیقفوم  ندـش  يرپـس  اـب 
يارب نآ  فلتخم  داعبا  هرابرد  لاسما ، جح  تیعضو  لیلحت  نمض  درک و  تکرش  ینویزیولت  ویدار - یتاعوبطم و  تسشن  رد  ترایز 

.داد حیضوت  ناراگنربخ 

مجـسنم هعومجم  کی  ناونع  هب  ترایز  جح و  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  زا  يرهـشیر  ياقآ  يربخ ، تسـشن  نیا  يادتبا  رد 
هرهب تهج  رد  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  هعومجم  ود  نیا  ریخا ، هاـم  کـی  هژیو  هب  هتـشذگ و  لاـس  کـی  لوط  رد  : » تفگ درک و  داـی 

« .دنتفرگ راک  هب  جح ، تصرف  زا  یمالسا  يروهمج  مالسا و  تما  نارئاز ، يریگ 

هدـش ارجا  جـح  مسارم  يرازگرب  زا  لبق  هدـش  هداد  ياه  هدـعو  مامت  هک  نیا  هب  هراشا  اب  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
یگنهرف و هنیمز  رد  رتشیب  رتهب و  تمدخ  هئارا  رد  ییافوکش  يروآون و  ، » لاسما جح  يروحم  راعش  : » تشاد راهظا  تسا ،

هجح يذ  اب 13  قباطم   87 / 9 / 22 - 1
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ییارگطارفا یفن  بیرقت و  تدحو ، بان ، یمالسا  فراعم  یمالسا و  بالقنا  ینابم  یفرعم  لوح  زین  یلصا  ياه  تسایس  و  ییارجا »
« .تفرگ رارق  يریگ  یپ  دیکأت و  دروم  تاکن  نیا  هدش  ماجنا  ياه  شیامه  اه و  همانرب  همه  رد  هک  دوب  بصعت  و 

ییاپرب دهد ، یم  رارق  یمالـسا  تما  عفانم  تهج  رد  ار  جـح  هک  یللملا  نیب  راک  نیرت  مهم  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  يرهـش  ير  هللا  هیآ 
هب بیرقت  شیامه  رفن ، روضح 250  روشک و  ناگدـنیامن 19  تکراشم  اب  نز  شیامه  يرازگرب  : » تفگ تسا ، هثعب  ياه  شیاـمه 
زا رفن  تکرـش 500  اب  تیب ، لها  شیامه  روشک و  زا 15  رفن  روضح 500  اب  تنس  نآرق و  وترپ  رد  یمالـسا  تدحو  روشنم  ناونع 

.تسا هدوب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هدمع  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  ناهج  روشک   30

، ناهج روشک  زا 20  رفن  زا 400  شیب  تکرش  اب  هزغ  هرصاحم  رد  مدرم  نیطسلف و  مولظم  مدرم  زا  عافد  رد  سدق  شیامه  يرازگرب 
زین رفن و  تکراشم 880  اب  تیب  لها  بتکم  وریپ  نویناحور  اـملع و  شیاـمه  رفن ، روضح 650  اب  روشک  زا  جراخ  نایناریا  شیاـمه 

تما عفانم  تهج  رد  همه  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  دروم  مهم  ياه  همانرب  رگید  زا  مالـسا ، ناهج  ناگتخیهرف  شیاـمه 
.تسا هدش  رازگرب  یحو  نیمزرس  رد  یمالسا 

ياه همانرب  ردص  رد  هک  تسا  تافرع  يارحص  رد  ناکرشم  زا  تئارب  هوکشرپ  مسارم  يرازگرب  جح ، رد  هثعب  ياهراک  نیرت  مهم  زا 
« .دیدرگ همجرت  نابز  هب 11  يربهر  مظعم  ماقم  مهم  مایپ  نامز ، مه  تروص  هب  نآ  رد  دراد و  رارق  هثعب 

زا یمالـسا  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  اـه و  هثعب  نـالوؤسم  ارزو ، اـب  مظنم  ياهرادـید  يرازگرب  یناریا ، جاـجح  تسرپرـس  هتفگ  هب 
رد جح  يرازگرب  رما  رد  تایبرجت  لدابت  هزغ و  نیطـسلف و  مدرم  زا  عافد  یمالـسا و  تدـحو  ظفح  رب  دـیکأت  فلتخم و  ياهروشک 

.تسا هدوب  لاسما  جح  رد  یمالسا  يروهمج  ياه  همانرب  زا  اه ، تاقالم  نیا 

مظعم ربهر  یتسینویهصدض  ییاکیرمآدض و  عضاوم  تیبوبحم  هب  يرهشیر  ياقآ 
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ياهرادید رد  اهروشک  ریاس  جاجح  : » تفگ درک و  هراشا  یمالسا  ياهروشک  ریاس  جاجح  نارئاز و  نایم  رد  ناریا  تلود  بالقنا و 
« .دننک یم  شیاتس  لئاسم  نیا  رد  ار  نامروشک  عضاوم  ینلع  روط  هب  يروضح ،

فسأت زاربا  تسین ، يّدج  مامتها  دروم  هدش و  گنر  مک  یمالسا  ياهروشک  یجراخ  تسایـس  رد  نیطـسلف  عوضوم  هک  نیا  زا  يو 
کیژتارتسا جح ، هنیمز  رد  هژیو  هب  روشک  ود  طباور  : » درک دـیکأت  زین  ناتـسبرع  ناریا و  هطبار  صوصخ  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  .درک 

فرط ره  زا  يرگطارفا  هنوگره  تسا و  یمالـسا  ياهروشک  ًاصوصخم  اهروشک  همه  اب  یگنهاـمه  یمالـسا  يروهمج  قطنم  .تسا 
« .تسا موکحم  دشاب  هک 

ینادردـق دـناهدوب - لیخد  لاسما  جـح  تیقفوم  رد  هک  ترایز - جـح و  نامزاس  هژیو  هب  اهنامزاس  اهداهن و  همه  زا  نایاپ  رد  ناشیا 
.درک

نارئاز و زا  هتـشذگ ، ياه  لاـس  زا  رت  ناور  رت و  قفوم  یجح  ییاـپرب  هب  هراـشا  اـب  تسـشن ، نیا  رد  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  سییر 
یمهم شقن  اه ، ناوراک  رد  هدش  هدید  كرادـت  ياه  همانرب  رد  روضح  دوخ و  هتـسیاش  راتفر  یـسانش و  هفیظو  اب  هک  یناریا  جاجح 

.درک ریدقت  دنا ، هتشاد  قفوم  جح  نیا  ییاپرب  رد 

، نآ روما  هرادا  جـح و  رما  قفوم  يرازگرب  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ییارجا  تیلباق  يدـنم و  ناوت  يروآداـی  اـب  يدورهق  ياـقآ 
حالصا هب  تبسن  هدنیآ  رد  ات  دش  اه  هناسر  طسوت  فعض  طاقن  هنافصنم  شیامن  زین  عوضوم و  نیا  هدرتسگ  یناسر  عالطا  راتـساوخ 

.دوش مادقا  اه  نآ 

ياه يدـنمزاین  نیمأت  لقن و  لمح و  نامرد ، تشادـهب و  هیذـغت ، ناکـسا ، دـننام : لاسما  جـح  فلتخم  ياـه  شخب  رد  : » تفگ يو 
مارحلادجـسم و هب  رت  کیدزن  يا  هراجا  لزانم  رت و  تیفیک  اب  داوم  رت و  بسانم  تازیهجت  زا  هدافتـسا  هب  هجوت  اب  جاجح ، نوگانوگ 
، صقاون دـنچ  ره  میربب ؛ رتالاب  هدـش  هئارا  تامدـخ  زا  ار  نارئاز  تیاضر  نازیم  میا  هتـسناوت  لبق ، ياه  لاـس  هب  تبـسن  یبنلادجـسم 

« .مینک یمن  نامتک  ار  تالاکشا  اهدوبمک و 
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، تسا هدـش  زاغآ  هدـنیآ  لاس  جـح  يرازگرب  يارب  ییارجا  تامادـقا  نآلا  نیمه  زا  هک  نیا  مالعا  اب  ترایز  جـح و  ناـمزاس  سییر 
« .تسا هدش  هراجا  هرونم  هنیدم  رد  هدنیآ  لاس  زاین  دروم  لزانم   25 : » تفگ

مازعا ناتـسبرع  هب  رفن  همه 104080  دـش و  هدافتـسا  جـح  هیمهـس  تیفرظ و  مامت  زا  راب  نیتسخن  يارب  لاسما  : » درک هفاضا  يدورهق 
« .دندش

.درک يرازگ  ساپس  لاسما ، جح  مسارم  هتسیاش  يرازگرب  زا  ینابیتشپ  يارب  روشک  فلتخم  ياه  شخب  نالوؤسم  زا  يو 

رئاز هیرشن  نانکراک  اب  تسشن 

تـسد زا  رکـشت  نمـض  يو  .دـندرک  رادـید  جاجح  تسرپرـس  اـب  رئاز ، هیرـشن  هیریرحت  ياـضعا  لوؤسمریدـم و  هبنـشکی (1)  زور 
يرورض ار  هیرشن  نیا  رتهب  هچ  ره  تیوقت  يارب  يراذگ  هیامرس  نآ ، هنازور  راشتنا  رد  یبسن  قیفوت  بسک  رد  رئاز  هیرشن  ناراکردنا 

.تسناد

نیمه هب  تسا و  جح  یگنهرف  ییارجا و  ياه  تیلاعف  خیرات  رگ  نایب  جح و  بوتکم  خـیرات  رئاز ، هیرـشن  : » تفگ هیقف  یلو  هدـنیامن 
نارازگ تمدخ  ياههمانرب  تامادـقا و  ندـش  رت  نشور  بجوم  يرورـض و  اوتحم ، لکـش و  ظاحل  هب  نآ  نوزفازور  تیوقت  تهج ،

« .تسا یهلا  مسارم  نیا  يرازگرب  خیرات  لوط  رد  جح 

، نابطاخم يوس  زا  هدیزگرب  تیفیکاب و  بلاطم  دیاب  : » تفگ هیرشن  اب  نابطاخم  گنتاگنت  طابترا  داجیا  ندناوخ  بسانم  نمـض  يو 
« .دوش باختنا  هیرشن  نیا  رد  راشتنا  يارب 

ار مزال  ياهروتـسد  رئاز  هیرـشن  هب  نارئاز  رتهب  یـسرتسد  يارب  يراک  هار  یـسررب  عیزوت و  دـنور  دوبهب  دروم  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.درک رداص 
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ریدـم .تخادرپ  يراـجلاس  جـح  مسوم  رد  رئاز  هیرـشن  رد  هدـش  ماـجنا  تامادـقا  ناـیب  هب  یـشرازگ  یط  درفیمالـسا  ياـقآ  ادـتبا  رد 
يراگن و همانزور  يربخ و  لئاسم  رد  سانشراک  هبرجتاب و  ياهورین  زا  هدافتـسا  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  یناسر  عالطا  تاطابترا و 

راشتنا ياهتوافت  هلمج  زا  ار  يویشرآ  ریغ  يدیلوت و  بلاطم  هب  رئاز  هیرشن  ياوتحم  يالاب  مهـس  صاصتخا  رگید  يوس  زا  یحارط و 
.درمشرب يراج  لاس  جح  رد  رئاز  هیرشن 

هدنیامن طسوت  هدش  نییعت  توق  فعـض و  طاقن  ساسا  رب  : » تفگ رئاز ، تایرـشن  بلاطم  زا  نابطاخم  يالاب  لابقتـسا  هب  هراشا  اب  يو 
« .تسا هتفای  اقترا  يا  هظحالم  لباق  ظاحل  هب  يرهاظ  یفیک و  لکش  هب  هیرشن  لاسما  هتشذگ ، لاس  تایبرجت  هیقف و  یلو  مرتحم 

طابترا داجیا  يارب  ار  نارئاز  ياه  مایپ  شخب  اه و  ناوراک  رابخا  اـه ، ناوراـک  رد  يروآون  نیواـنع : اـب  ییاـه  نوتـس  داـجیا  ناـشیا 
هیرـشن نابطاخم و  نیب  یبوخ  طابترا  نونکا  مه  : » تفگ درمـشرب و  رئاز  هیرـشن  يراج  لاس  بوخ  تایبرجت  زا  نابطاخم ، اب  بسانم 

« .تسا هلأسم  نیا  رگ  ناشن  نابطاخم  يوس  زا  یلاسرا  ياه  مایپ  بلاطم و  مجح  تسا و  هدش  داجیا  رئاز 

نایناریا يارب  لاصو ،» هماگنه   » همان هژیو  و  روهظ » «، » رجاه : » هماـن هژیو  هس  نونک  اـت  يراـج  لاـس  عتمت  جـح  ماـیا  رد  يو ، هتفگ  هب 
هژیو و  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دوبدای  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  لاس  نیما  یـس  تبـسانم  هب  میعز »  » روشک و زا  جراخ 

.تسا هدش  رشتنم  قیرشت » مایا   » همان

تنس لها  نادنمشیدنا  زا  یعمج  اب  رادید 

.دندرک رادید  هیقف  یلو  هدنیامن  اب  تنس  لها  نادنمشیدنا  املع و  زا  یعمج  ریدغ ، دیعس  دیع  ندیسرارف  هناتسآ  رد  هبنشود (1)  زور 
رواشم یندم ، قاحسا  يولوم  رادید ، نیا  رد 
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یملع تئیه  وضع  یـسایلا  نسحدمحم  رتکد  نمکرتردنب و  هعمج  ماما  رکیدباع ، دـنوخآ  جاح  تنـس ، لها  روما  رد  روهمج  سییر 
جح و نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  زا  ریدغ  دیع  ندیسرارف  کیربت  اب  ینانخس ، یط  دنتشاد و  روضح  (ع ) نیسح ماما  هاگشناد 

.دندرک ریدقت  تنس  لها  ياملع  نارئاز و  يارب  بولطم  تالیهست  طیارش و  داجیا  لیلد  هب  ترایز 

شیامه تامادقا و  زا  یشرازگ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تنـس  لها  ریدم  ناراطع ، نیمـسلملاو  مالـسالا  هجح  رادید  نیا  يادتبا  رد 
مظعم ماقم  هثعب  رد  تنـس  لها  نارئاز  روشرپ  روضح  درک و  هئارا  هیقف  یلو  هدـنیامن  هب  ار  يراـج  لاـس  جـح  رد  هدـش  رازگرب  ياـه 

.تسناد یمالسا  يروهمج  ماظن  هیقف و  یلو  هدنیامن  اب  تعیب  دیدجت  هناشن  ار  يربهر 

: تفگ دناوخ و  هدیچیپ  ساسح و  رایسب  ار  مالسا  يایند  ینونک  طیارش  رادید ، نیا  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن 
هئطوت هدش ، ریگارف  ایند  رد  یمالسا  يرادیب  تسا و  شرتسگ  هب  ور  ناهج  رسارس  رد  یمالسا  ياه  شزرا  هب  هجوت  هک  یطیارش  رد  »

« .دوش یم  رت  هدیچیپ  زور  هب  زور  زین  نانمشد  ياه 

تسناد ناناملسم  يرادیب  تراسج و  تئرج ، زا  يا  هنومن  ار  قارع  يربخ  سنارفنک  رد  شوب  هب  ناملسمراگنربخ  کی  ضارتعا  يو 
« .درک هبرجت  اکیرمآ  زا  ار  ناناملسم  ترفن  جوا  هنیع  هب  شوب ، نوچ  يربکتم  روهمج  سییر  يربخ ، تسشن  نیا  رد  : » تفگ و 

املع يرایشوه  تسناد و  ناهج  رسارس  رد  ناناملسم  ینس و  هعیش و  نیب  ینکفا  فالتخا  ار  مالسا  نانمشد  دیما  اهنت  يرهـشیر  ياقآ 
.درمشرب يرورض  نانکفا  هقرفت  ربارب  رد  ار  عیشت  تنس و  لها  نادنمشیدنا  و 

نویسایس املع و  : » تفگ تسناد و  ناناملسم  تدحو  يارب  ییوگلا  ار  یمالـسا  ناریا  رد  عیـشت  تنـس و  لها  یلدمه  تدحو و  يو 
ياملع ناگرزب و  رگا  .دنتـسه  نانمـشد  تسد  تلآ  هناهاگاان  هناهاگآ و  يدادعت  فرط ، ود  ره  رد  دننادب  دیاب  عیـشت  تنـس و  لها 

« .دنرب یمن  شیپ  هب  يراک  نانکفا  هقرفت  دنشاب ، رایشوه  عیشت  تنس و  لها 
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یلدمه تدـحو و  قفوم  يوگلا  درک  يراودـیما  زاربا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تنـس  لها  تیریدـم  ياه  تیلاعف  زا  ریدـقت  اب  ناشیا 
.دبای میمعت  یمالسا  ياهروشک  ریاس  هب  و  قیمعت ، یمالسا  ناریا  رد  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  رد  عیشت  تنس و  لها 

اه هناسر  ناراگنربخ  اب  رادید 

اب يرهـش ، ير  ياقآ  .دـندرک  وگو  تفگ  رادـید و  هیقف  یلو  هدـنیامن  اب  لاسما  جـح  نییآ  هب  یمازعا  ناراگنربخ  هبنشود (1) ، زور 
تینارون ندرب  : » تفگ دنهد ، لاقتنا  روشک  يا  هناسر  هعماج  هب  یمالسا و  نهیم  هب  ار  تیونعم  نیا  دیاب  ناراگنربخ  هک  نیا  هب  هراشا 

« .دوش رتمک  يا  هناسر  ياه  تفآ  اه و  بیسآ  هک  دوش  یم  ثعاب  هناسر  لخاد  هب  جح 

راشتنا رد  فاصنا  تیاعر  تیمها  يا و  هناسر  ياه  لیلحت  اهدادـیور و  رابخا و  تیریدـم  رد  يا  هناسر  قالخا  ندرمـش  مهم  اـب  يو 
رایسب ِعوضوم  نیا  هک  دنک  ادیپ  تیونعم  تریصب و  اب  مأوت  هاگن  رگ  شرازگ  راگنربخ و  دوش  یم  ثعاب  جح  تیونعم  : » تفگ رابخا 

« .تسا قیاقح  رشن  رد  یمهم 

قیالـس قیالع و  رثا  رب  اه  هناسر  زا  یخرب  رد  هک  نیا  اه و  هناسر  فعـض  توق و  طاقن  یخرب  هب  هراـشا  اـب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
یمهم هتکن  نیا  : » تفگ دوش  یم  هداد  هولج  زیچان  هتسجرب ، تاکن  زا  يرایسب  هتسجرب و  زیر ، تاکن  زا  يرایسب  یهورگ  یـصخش و 
قالخا ات  دوش  یم  ببـس  نآ  تیونعم  تینارون و  جـح و  .دـشاب  رگن  عقاو  وگ و  عقاو  نیب ، عقاو  قیاـقح  رـشن  رد  راـگنربخ  هک  تسا 

« .دوش تیوقت  ام  روشک  رد  يراگن  همانزور 

شالت درک و  ینادردـق  جـح  نییآ  یناسر  عـالطا  رد  ناراـگنربخ  شـالت  زا  همادا  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
زا هچ  یمک و  رظن  زا  هچ  ار  ناراگنربخ 
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.تسناد رثؤم  جح  رد  ناراگنربخ  روضح  هدنیآ  رد  یفیک ، رظن 

زا جح ، هب  یمازعا  ناراگنربخ  يربخ و  داتس  ياه  تیلاعف  مها  زا  یشرازگ  هئارا  اب  رادید  نیا  رد  زین  یناسر  عالطا  تاطابترا و  ریدم 
یصصخت ياه  هزوح  ناراگنربخ  روضح  نینچمه  جح و  رد  نابطاخم  يربخ  ياهزاین  هب  هژیو  هجوت  رابخا ، رد  یلیلحت  هاگن  تیوقت 

.درب مان  رابخا  ششوپ  هزوح  رد  يراج  لاس  جح  صاخ  ياه  یگژیو  ناونع  هب  يربخ ، دمآراک  میت  ترایز و  جح و 

تیریدـم ياـه  تیرومأـم  زا  ار  نارئاز  یللملا و  نیب  هزوح  روـشک ، لـخاد  هزوـح  هس  رد  یناـسر  عـالطا  درفیمالـسا ، نیـسح  مـالغ 
روشک و ياه  همانزور  اه و  يرازگربخ  ناگدـنیامن  روضح  اب  : » تفگ درمـشرب و  يراج  لاس  جـح  رد  یناـسر  عـالطا  تاـطابترا و 

هرهب روظنم  هب  دوجوم  يا  هفرح  ناوت  همه  زا  ات  هدش  یعـس  رئاز ، هیرـشن  جـح و  یناسر  عالطا  هاگیاپ  موادـم  یناسر  عالطا  نینچمه 
« .دوش هدافتسا  جح  میظع  تصرف  زا  يریگ 

هیذغت ربخ و  دیلوت  : » تشاد راهظا  درمـشرب و  جـح  مسوم  زاغآ  زا  شیپ  نارهت و  رد  ار  يربخ  تاطابترا  دـحاو  راک  زاغآ  نامز  يو 
لخاد زا  دنتـشاد ، هجوت  اه  نآ  هب  هعماج  یمومع  نابطاخم  نینچمه  اه و  نآ  ياه  هداوناخ  نارئاز ، هعماج  هک  يرابخا  اـب  اـه  هناـسر 

.دنا هدش  دنم  هرهب  يدیلوت  ياهربخ  زا  امیس  ادص و  نینچمه  اه ، هناسر  رتشیب  هک  تفرگ  تروص  جح  مسوم  زا  شیپ  روشک و 

زا يرـصتخم  شرازگ  یمازعا ، ناراگنربخ  ریاس  زا  یگدـنیامن  هب  يربخ  فلتخم  ياه  هناسر  ناراگنربخ  زا  رفن  هس  تسـشن ، نیا  رد 
.دندرک هئارا  يراج  لاس  جح  مسوم  رد  يربخ  میت  ياه  تیلاعف 

اب طبترم  ياه  شرازگ  رابخا و  ساکعنا  هتـسناد و  مالـسا  ناهج  يربخ  دادـیور  نیرت  مهم  ار  جـح  فلتخم ، ياه  هناسر  ناگدـنیامن 
.دندرک ناونع  مایا  نیا  رد  دوخ  يا  هناسر  فادها  زا  ار  روشک  لخاد  هب  جح  حور  لاقتنا  فده  اب  یهلا  میظع  دادیور  نیا 
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ییارجا تنواعم  نانکراک  رادید 

نیگنـس و ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ییارجا  تنواعم  رد  تیلاـعف  هبنشود (1) ، رـصع  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن 
 ...« .دنک یم  مهارف  ار  جح  تاکرب  ندوب  فعاضم  هنیمز  راک ، ندوب  نیگنس  : » تفگ دناوخ و  راوشد 

ار تینارون  تیونعم و  جح  نارازگراک  هک  درک  يراودیما  زاربا  ییارجا  روما  تنواعم  ياضعا  نواعم و  رادید  رد  يرهـش  ير  ياقآ 
.دننک لقتنم  یمالسا  نهیم  هب  تسا ، تمدخ  جح و  لصاح  هک 

ناـج رد  هک  یغارچ  تینارون و  .درادـن  دوجو  نآ  زا  رتراوگرزب  هک  دنتـسه  یگرزب  رایـسب  ِناـبزیم  ِناـمهیم  نارئاز  همه  تفگ : يو 
« .دوشن هدولآ  هانگ  اب  هک  دراد  موادت  یتروص  رد  دنک ، یم  ادیپ  ؤلألت  نارئاز 

مهم دهدن ؛ رارق  تیانع  دروم  دنکن و  ینارون  ار  نانامهیم  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  دـنوادخ  : » درک هفاضا  یناریا  جاجح  تسرپرس 
همه زا  نارگید  قح  هب  تبسن  ملظ  : » تفگ تسناد و  جح  تینارون  تفآ  ار  هانگ  يو  .دشاب » هتشاد  موادت  تینارون  نیا  هک  تسا  نیا 

« .دش دهاوخ  جح  تیونعم  باوث و  رجا و  ندش  عیاض  بجوم  رتشیب  ناهانگ  تافآ و 

یـضار فعاضم و  شالت  هب  ار  جح  نارازگراک  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  ییارجا  تنواعم  نانکراک  زا  ینادردق  اب  هیقف  یلو  هدنیامن 
« .دننک شالت  دوخ  ياهراک  ندش  رتهب  يارب  دیاب  جح  نارازگ  تمدخ  مامت  : » تفگ درک و  هیصوت  دوخ  راک  زا  ندوبن 

يرازگرکش شیاین و  نییآ  يرازگرب 

ناـیاپ تبـسانم  هب  دوب - همرکم  هکم  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  روـضح  زور  نیرخآ  هک  هبنشجنپ (2) - زور 
شیاین و نییآ  لاسما ، جح  مسوم  زیمآ  تیقفوم 

هجح يذ  اب 16  قباطم   87 / 9 / 25 - 1
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.دش رازگرب  ترایز  جح و  نامزاس  سییر  ناشیا و  روضح  اب  يرازگرکش 

یناریا نایجاح  دیلقت و  عجارم  هثعب  ناگدـنیامن  جـح ، یگنهرف  ییارجا و  نالوؤسم  نویناحور و  املع و  روضح  اب  هک  مسارم  نیا  رد 
ساپـس لاسما  جح  لامعا  زیمآ  تیقفوم  نایاپ  يارب  ار  نانم  دـنوادخ  هیقف  یلو  هدـنیامن  شیاین ، نآرق و  تئارق  زا  سپ  دـش ، رازگرب 

.درک اعد  بالقنا  مظعم  ربهر  تکربرپ  رمع  لوط  ناریا و  ناملسم  تلم  تلود و  نوزفازور  تزع  يارب  تفگ و 

جح 87 رد  دیلقت  عجارم  رتافد 

- یجارعم نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  .دنتـشاد  تیلاعف  هتـشذگ  ياهلاس  نوچمه  دیلقت  ماظع  عجارم  ياه  هثعب  لاسما  جـح  مسوم  رد 
هثعب هدزیـس  دودح  دیلقت  مظعم  عجارم  يوس  زا  لاسما  تشاد : راهظا  ییوگتفگ  رد  دـیلقت - مظعم  عجارم  ياه  هثعب  ناوراک  یناحور 
هدمآ جح  هب  دوخ  ياه  هثعب  اب  هارمه  زین  یعناص  فسوی  يرئاح و  مظاک  دیس  تایآ  تارضح  هک  دنا  هدیدرگ  مازعا  جح  هب  یمـسر 

: زا دنترابع  ابفلا  فورح  ساسا  رب  اه  هثعب  یماسا  .دنا 

.تجهب یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 1

.يرئاح مظاک  دیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 2

.یناجنز نیدلاّزعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 3

.یناحبس یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 4

.یناتسیس یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 5

.يدورهاش دمحمدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 6

.یناجنز يریبش  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 7

.یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 8

.ضایف قاحسا  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 9

.يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 10
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.یلیبدرا يوسوم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 11

.ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 12

.یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هثعب  . 13

: درک فیصوت  نینچ  ار  نانآ  درک  لمع  تیعضو و  دیلقت  ماظع  عجارم  رتافد  ياهتیلاعف  هب  هراشا  اب  یجارعم  ياقآ 

هک دـنبای  یم  روضح  صاخ  ناوراک  کی  بلاق  رد  نارئاز  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  یهقف و  تالکـشم  لح  يارب  رتافد  نیا  الومعم  »
.دشاب یم  رفن  دودح 170  عومجم  رد  اه  نآ  ياضعا  دادعت 

تیفرظ عومجم  رد  دنتـسه و  هتـسجرب  ياه  هرهچ  دامتعا و  لباق  ياهقف  نادهتجم و  زا  هدنزرا و  ياه  تیـصخش  زا  ًامومع  دارفا  نیا 
.تفرگ هرهب  اه  نآ  زا  رتشیب  ناوت  یم  دنراد و  ییالاب  ياه 

دوهـشم ناکرـشم  زا  تئارب  لیمک و  ياعد  مسارم  رد  نانآ  روضح  قایتشا  يربهر و  هثعب  ياه  تسایـس  اب  رتافد  ياـضعا  یگنهاـمه 
ماقم هثعب  اب  دیلقت  ماظع  عجارم  رتافد  دیدزاب  دـید و  همانرب  هناتـسود ، هنامیمـص و  یطیحم  رد  هلاس  همه  هیوس  ود  یطابترا  اب  تسا و 

.تسا رارقرب  يربهر  مظعم 

يربهر و مظعم  ماـقم  هثعب  ياـه  هماـنرب  اـه و  تسایـس  اـب  یماـگمه  یگنهاـمه و  يارب  اـه  نآ  هژیو  لـیامت  اـهتاقالم  نیا  زا  فدـه 
ود طابترا  لماعت و  نیا  زین  لاسما  هک  تسا  دـیلقت  ماظع  عجارم  رتافد  زاین  دروم  لیاسو  تاناکما و  نیمأت  تالکـشم و  هب  یگدیـسر 

« .تفرگ ماجنا  يرتشیب  دومن  اب  هیوس 
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یمومع طباور  مود : شخب 

یمومع طباور  یلک  ياهتیلاعف 

دحاو نیا  .دنکیم  مهارف  ار  راک  تامدقم  جـح ، مسوم  زا  شیپ  هک  تسا  یمومع  طباور  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهدـحاو  زا  یکی 
یحارط و راشتنالاریثک و  ياـه  هماـنزور  هب  تاـعالطا  زا  یخرب  هئارا  بلاـق ، رد  جـح  دروم  رد  ار  یتواـفتم  تاـغیلبت  جـح ، هتفه  رد 

.دهدیم ماجنا  جح  هتفه  رتسوپ  عیزوت 

زا جح ، يرسارس  ياهـشیامه  يرازگرب  هرابرد  اه  یگنهامه  ریاس  يربهر و  مظعم  ماقم  اب  جح  نارازگراک  تاقالم  يارب  یگنهامه 
.تسا جح  مسوم  زا  شیپ  دحاو  نیا  تامادقا  رگید 

هللا تیب  یناریا  نارئاز  تمیزع  زا  لـبق  دراد  تیرومأـم  یموـمع ، طـباور  ِور  شیپ  هورگ  جاـجح ، تکرح  ناـمز  ندـش  صخـشم  اـب 
جح رفـس  لوط  رد  یمومع  طباور  طسوت  هک  یتامادـقا  نیرت  مهم  دزاس ؛ مهارف  ار  راک  تامدـقم  هدـش ، هرونم  هنیدـم  یهار  مارحلا ،

: زا دنترابع  دریگ  یم  ماجنا 

یحارط و یطاطخ ، یـشاقن ، روما  ماجنا  روظنم  هب  ییارجا  يرنه - کچوک  هاگراک  کی  داجیا  مزـال و  لـیاسو  مزاول و  رارقتـسا  . 1
.طبترم تامادقا  ریاس 

اه ناوراک  مسارم  تاغیلبت و  نوبیرت ، يرنه ، ییارجا ، يرادا ، نیوانع  تحت  يراک  ياه  يدنمزاین  بسانت  هب  لنـسرپ  يدنب  هورگ  . 2
.ینابیتشپ و 

تایاور و تایآ و  یسیون  شوخ  یشاقن ، يابیز  ياهولبات  زا  هدافتسا  اب  هنیدم  هکم و  رد  هثعب  تاعامتجا  ياه  نلاس  يزاس  هدامآ  . 3
، ابیز ياهولبات  بلاق  رد  ناگرزب  نانخس 
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.بسانم روکد  اب  ینارنخس  نوبیرت  هاگیاج و  رارقتسا  هرخالاب  یتیلونوی و  ياه  هسمش  يزیمآ  گنر  شرب و  یحارط ،

لفاحم تاسلج و  یللملا ، نیب  ياه  شیامه  هثعب ، یمومع  ياه  ینارنخس  هلمج  زا  یمسر  تاسلج  مامت  يرازگرب  يارب  اه  نلاس  نیا 
.دریگ یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  اه  تسشن  ریاس  اعد و  تاسلج  ینآرق ،

هوالع هب  هنیدـم ، هکم و  رد  هثعب  ياه  نامتخاس  ماب و  زارف  رب  گرزب  داـعبا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راـختفارپ  مچرپ  رارقتـسا  . 4
.هثعب نامتخاس  يدورو  يولبات  بصن  هیهت و  یحارط ،

يدابم هب  غالبا  دـعب ، هنیدـم  همرکم و  هکم  لبق ، هنیدـم  عطقم  هس  رد  هثعب  ياه  همانرب  اه و  شیامه  لودـج  میظنت  يزیر و  همانرب  . 5
.نآ عقوم  هب  يارجا  دروم  رد  مزال  مامتها  طبر و  يذ 

یناریا نارئاز  زا  رفن  اهدص  روضح  اب  هک  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  یمومع  ینارنخـس  تاسلج  هنازور  يارجا  مزال و  يزیر  همانرب  . 6
.دراد هدهعرب  ار  هسلج  حادم  يراق و  يرجم ، نیمأت  نآ و  يارجا  تیلوؤسم  یمومع  طباور  دوش و  یم  رازگرب 

اب ینارنخس و  حادم و  يراق ، يرجم ، مازعا  اب  زین  لفاحم  نیا  هک  اه  ناوراک  رد  ینارنخس  هسلج  ود  هنازور  يارجا  يزیر و  همانرب  . 7
.دوش یم  اپرب  فلتخم  ياه  ناوراک  رد  یناریا  قاتشم  نارئاز  روضح 

لحم رد  هلـضاف  ناوناـب  روضح  اـب  هک  ناوناـب  یعرـش  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  هنازور و  تاـسلج  يرازگرب  رد  رثؤـم  يراـکمه  . 8
.دوش یم  اپرب  نایناریا  ياه  ناوراک 

، هدش رازگرب  یمومع  ینارنخـس  هسلج  زا  شیپ  تعاس و  مین  تدم  هب  هنازور  هک  یهاگحبـص  نآرق  همانرب  يارجا  يزیر و  همانرب  . 9
.دنک یم  داجیا  هثعب  رد  یبسانم  ینآرق  ياضف 

اب یبش  لفاحم  اه ، شیامه  تاسلج ، رد  نآرق  نایراق  هورگ  ياه  يدـنم  ناوت  زا  يرو  هرهب  روظنم  هب  يزیر  همانرب  یگنهاـمه و  . 10
رد نآرق  توالت  هسلج  نآرق ،
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.طبترم دراوم  ریاس  مارحلادجسم و 

هکم رد  يزکرم  ياـه  هناـخزپشآ  یکـشزپ و  تئیه  جـح و  ناـمزاس  هثعب و  ناراـکمه  نیب  رئاز  هیرـشن  مظنم  عـیزوت  تفاـیرد و  . 11
.هنیدمو

.همرکم هکم  رد  لیمک  ياعد  مسارم  فیرش و  عیقب  راوج  رد  لیمک  ياعد  مسارم  راهچ  يارجا  يزیر و  همانرب  . 12

.تافرع رد  هفرع  ياعد  هنیدم و  هکم و  رد  هبدن  ياعد  تاسلج  يارجا  يزیر و  همانرب  . 13

.کسانم شزومآ  ياه  سالک  يرازگرب  دروم  رد  مزال  یگنهامه  يزیر و  همانرب  . 14

.داتس هثعب و  زاین  دروم  یسیون  شوخ  روما  هیلک  ماجنا  . 15

.اه شیامه  هیلک  يرازگرب  دروم  رد  مزال  يراکمه  . 16

.تافرع يارحص  رد  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  يارجا  هژیو و  يزیر  همانرب  . 17

(. انم ) قیرشت مایا  رد  یگنهرف  ياه  همانرب  يرازگرب  یگنهامه و  . 18

.هکم هنیدم و  ياه  ناوراک  رد  تخاونکی  یتاغیلبت  ششوپ  دروم  رد  مزال  مادقا  يزیر و  همانرب  . 19

.هثعب زاین  دروم  ياه  هیعالطا  میظنت  . 20

ینآرق هورگ  اب  ییانشآ 

هراشا

اه لته  هثعب و  تاعامتجا  نلاس  رد  ینآرق  لفاحم  يارجا  يارب  روشک  یللملا  نیب  زاتمم و  نایراق  زا  يدادعت  جح ، مسوم  رد  لاس  ره 
هک دوش  یم  یتاماهتا  عفر  ثعاب  نارئاز ، يارب  يونعم  راثآ  نتشاد  نمض  یلفاحم  نینچ  يرازگرب  .دنوشیم  توعد  یحو  نیمزرس  هب 

نیمزرس رد  اه  نآ  هعسوت  يارب  تسا  هتسیاش  ینآرق ، ياههمانرب  نیا  راثآ  هب  هجوت  اب  .دنهدیم  تبـسن  میرک  نآرق  هرابرد  نایعیـش  هب 
.دوش يزیر  همانرب  دیدج  ياه  تیفرظ  زا  يریگهرهب  ییاسانش و  یحو و 
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تـسا یمومع  طباور  هدهع  رب  زارفارـس  نایراق  نیا  دنمـشزرا  دوجو  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  يزیر  همانرب  یگنهامه و  ماجنا 
نوچ ییاه  همانرب  رد  ناشیا  تکرش  هتفای و  ققحت  هورگ ، هارمه  دیتاسا  ناتسرپرس و  اب  یگنهامه  كرتشم و  تاسلج  رذگهر  زا  هک 

یناریا و نارئاز  ياه  ناوراک  رد  یغیلبت  تاسلج  يرازگرب  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  رد  یمومع  ياه  ینارنخس  یهاگحبـص ، توالت 
رد قیرشت  مایا  ناکرشم ، زا  تئارب  مسارم  هفرع ، ياعد  هبدن ، ياعد  لیمک ، ياعد  مسارم  رد  نآرق  توالت  ناملسم ، ياهروشک  ریاس 

هقلح لیکـشت  هژیو  هب  هباشم ، تاسلج  ریاس  همرکم و  هکم  هرونم و  هنیدـم  رد  نآرق  اب  یبش  لـفاحم  یللملا ، نیب  ياـه  شیاـمه  اـنم ،
ینآرق يامیـس  دریگیم - رارق  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  لابقتـسا  دروم  هک  مارحلادجـسم - رد  هجحیذ  هام  نیزاغآ  ياـهزور  رد  ینآرق 

.دراذگ یم  شیامن  هب  ار  یمالسا  سدقم  ماظن 

توالت هدش ، شخپ  امیس  فراعم  هکبش  نآرق ، هکبـش  نآرق و  ویدار  نوچ  ییاه  هناسر  قیرط  زا  هدش  دای  ینآرق  لفاحم  زا  يرایـسب 
يروهمج نویزیولت  ویدار و  ياـه  هکبـش  هدافتـسا  دروم  لاـس  لوط  رد  يدـیلوت  ینآرق  ياـه  هماـنرب  ناونع  هب  یمارگ  ناـیراق  ياـه 

.دریگ یم  رارق  ناریا  یمالسا 

هورگ لوؤسم  یعیضر  رتکد  نانخس 

زا معا  فلتخم ، تاقباسم  رد  هک  ییارـس  هحیدـم  یناوخ و  مه  ياه  هورگ  ظافح و  نایراق ، دـیتاسا ، زا  رفن  یـس  دودـح  هلاـس  همه 
هب هدـش ، یهدـنامزاس  رون » ناوراک   » بلاق رد  دـنا ، هدـش  زایتما  بسک  هب  قفوم  جـح ، هژیو  لئاسم  زین  نآرق و  یللملا  نیب  اـی  یلخاد 

.دنبای یم  روضح  یحو  نیمزرس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ینآرق  ناگدنیامن  ناونع 

هک هدش  زاغآ  لاس 1360  زا  اه  مازعا  نیا  .تسا  عتمت  جـح  هب  یناریا  ناـظفاح  ناـیراق و  هورگ  مازعا  لاـس  نیمتفه  تسیب و  لاـسما 
.تسا عیشت  زا  عافد  جح و  رد  ینآرق  يونعم و  ياضف  داجیا  روشک ، رد  نآرق  گنهرف  هعاشا  نآ  زا  فده 
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لک ظفاح  یفـشاک ، داوج  دمحم  یلیکو ، دیحو  هداز ، جات  يدـهم  دیـس  يدرف ، نیـسح  یکاخ ، میحر  یعیـضر ، مساق  جح 87 ، رد 
نیسای حیشاوت  هورگ  یمیهاربا ، مایپ  داژن ، یبیبح  دمحم  هللادساروپ ، دمحم  ییاضر ، یلع  يرایـس ، قداص  تادیوز ، عاجـش  نآرق و 

دیجم لوا ، لعل  ریما  يرون ، دوعسم  یعیفر ، نیسح  درف ، يرهطا  حلاصدمحم  روپدمحم ، اضر  ینژیب ، دوعسم  يرقاب ، ریما  رسلباب و  زا 
، یگیبدمحم یبتجم  یـسابع ، اضردیمح  یناطلـس ، دـمحم  هداز ، بیبح  ثرمویک  يدیـشر ، نسحم  یحطبا ، ناسحا  دیـس  ییایریج ،

.دنراد روضح  نامروشک  ینآرق  ناوراک  رد  یناحبس  اضریلع  یصلاخ و  هللاءاشام  ینابعش ، یلع 

رهـشوب و ناتـسزوخ ، نـالیگ ، ناردـنزام ، لـیبدرا ، یبرغ ، ناـجیابرذآ  يوـضر ، ناـسارخ  نیوزق ، نارهت ، ياـه  ناتـسا  زا  دارفا  نیا 
ار ناـشیا  هیریخ  روما  فاـقوا و  ناـمزاس  هدـنیامن  ناوـنع  هب  يداجـس ، نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  .دـنا  هدـش  مازعا  جـح  هب  يزکرم 

.دنک یم  یهارمه 

بلاق رد  رفن  جـنپ  ناوج ، زاتمم  يراق  هدزون  یللملا ، نیب  توسک و  شیپ  يراـق  رفن  راـهچ  نآرق ، ظـفاح  رفن  کـی  ناوراـک ، نیا  رد 
فاقوا و نامزاس  هدیزگرب  ناظفاح  نایراق و  یمازعا  ناوراک  نینچمه  .دنراد  روضح  تسرپرـس  ناونع  هب  رفن  کی  حیـشاوت و  هورگ 
يربهر و مظعم  ماقم  هثعب  هژیو  مسارم  یللملا و  نیب  یلخاد  ياه  ناوراک  رد  ار  ینآرق  همانرب  رازه  دودح  عتمت ، جـح  هب  هیریخ  روما 

.درک دنهاوخ  ارجا  مارحلادجسم 

ینآرق ياه  همانرب  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یمومع  طـباور  لوؤسم  اـب  يا  هسلج  هبنـشراهچ (1) ، زور  رد  نآرق  نایراق  هورگ 
.دندرک رازگرب  جح  مسوم 

، تسا نییاپ  رایسب  لبق  ياه  لاس  هب  تبسن  هورگ  نس  نیگنایم  لاسما  : » تفگ نایراق  هورگ  تسرپرـس  یعیـضر ، رتکد  هسلج  نیا  رد 
دارفا هبرجت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما 

.هدعق يذ  اب 20  قباطم   87 / 8 / 29 - 1
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دوس نانآ  براجت  زا  دنبای و  روضح  برجم  دارفا  رانک  رد  دـیدج  دارفا  ات  میا  هدرک  یقیفلت  يراک  ام  تسا ، مهم  رایـسب  مه  هقباساب 
هدهع رب  ار  نیگنـس  تلاسر  نیا  دنناوت  یم  دارفا  نیمه  یتآ  ياه  لاس  رد  دـش و  دـهاوخ  يزاسورین  ثعاب  راک  نیا  ًانئمطم  .دـنریگب 

« .دنریگب

نیا يرازگرب  ياه  هنیمز  تسا  مزال  : » درک دـیکأت  تسا ، بوخ  رایـسب  اه  ناوراـک  رد  ینآرق  ياـه  هماـنرب  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  يو 
« .میشاب هتشاد  هنیهب  هدافتسا  هدمآ ، تسد  هب  ياه  تصرف  زا  ات  دوش  رت  هدامآ  اه  ناوراک  رد  اه  همانرب 

تـسا مزال  دـنک و  یم  رت  فیعـض  ار  یعافد  تلاح  ینارگن  نیا  : » تفگ يراـمیب  زا  ناـیراق  یخرب  ینارگن  هب  تبـسن  یعیـضر  رتکد 
همانرب رد  نایراق  یسانش  تقو  مظن و  هب  تبسن  نینچمه  ناشیا  .دنریگب » يدج  ار  هناریگ  شیپ  تامادقا  یبارطضا  چیه  نودب  نایراق 

.درک دیکأت  اه 

زا فده  : » تفگ نآ  ياههمانرب  فادـها و  هورگ و  نیا  يریگلکـش  یگنوگچ  هرابرد  لاس ، باتک  اب  وگو  تفگ  رد  یعیـضر  رتکد 
: تسا زیچ  هس  ینآرق  ياه  هورگ  ناظفاح و  نایراق ، مازعا 

ياهروشک هب  اه  ترفاسم  مازعا و  رد  ار  هبرجت  نیا  نکمم ؛ هداس و  كرتشم  نابز  قیرط  زا  نآ  هعاـشا  هعیـش و  گـنهرف  زا  عاـفد  . 1
ياـه هشقن  دـنریذپ و  یم  ار  اـم  یتحار  هب  دـش و  کـیدزن  رگید  بهاذـم  لـلم و  هب  دوش  یم  قیرط  نیا  زا  میا و  هدرک  بسک  رگید 

.دوش یم  بآ  رب  شقن  نمشد 

، دـننک یم  ادـیپ  ینآرق  ياهراک  يارب  يرتشیب  هزیگنا  ناناوج  ناریا ؛ هعماج  رد  ینآرق  گنهرف  هعاشا  ینآرق و  هعماـج  رد  قیوشت  . 2
.تسا یحو  راید  رد  روضح  ینآرق ، ياه  تیلاعف  تارمث  زا  یکی  نوچ 

« .هتسجرب نایراق  توالت  يارب  تسا  يا  هصرع  تسا ، لفاحم  شخب  تنیز  نآرق ، توالت  هشیمه  جح  مایا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 3

يریگ میمصت  اب  دارفا  مازعا  : » تفگ هراب  نیا  رد  يریگ  میمصت  عجرم  هرابرد  يو 
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یللملا نیب  تاقباسم  رد  هدیزگرب  تارفن  اه  نآ  باختنا  كالم  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  تسایر  هب  هک  تسا  نآرق  یلاع  ياروش 
ياه لاس  رد  هتبلا  .دـنراد  نآرق  تئارق  رد  یبوخ  ياه  یگژیو  هک  ییاهدادعتـسا  تسا و  جـح  یباـختنا  لـئاسم  رد  تیقفوم  نآرق و 
هبنج هب  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  اـما  دـنا ؛ هدـش  مازعا  ررکم  يدارفا  تهج  نیا  زا  هدوـب ، گـنر  مک  راـک  نیا  یقیوـشت  هـبنج  هتـشذگ 

« .تسا هورگ  رد  دیدج  ناوج و  دارفا  ندمآ  نآ ، هجیتن  هدش و  هجوت  مه  یقیوشت 

طسوت زین  هورگ  تسرپرس  .دوشیم  لیکشت  حیـشاوت  هورگ  کی  نآرق و  لک  ظفاح  دنچ  نآرق ، يراق  دنچ  زا  ًابلاغ  یمازعا  هورگ  نیا 
.دزاس یم  هارمه  هورگ  اب  ار  يا  هدنیامن  مه  فاقوا  نامزاس  .دوش  یم  نیمأت  اروش 

ینآرق هورگ  ياه  همانرب 

هخاش هس  رد  اه  همانرب  نیا  .دوش  یم  میظنت  یمومع  طباور  فرط  زا  هک  تسا  ینودـم  ياه  هماـنرب  يارجا  هورگ ، نیا  یلـصا  هفیظو 
: دوش یم  هصالخ  لیذ 

.يربهر مظعم  ماقم  هثعب  صوصخم  ياه  همانرب  فلا :

.یناریاریغ یناریا و  ياه  ناوراک  رد  اه  همانرب  ب :

.نارئاز مومع  يارب  مارحلادجسم  رد  همانرب  يارجا  ج :

هثعب هژیو  ياه  همانرب 

، یمومع ینارنخـس  مسارم  عورـش  رد  نآرق  توالت  یهاگحبـص ، لیترت  توالت  همانرب  نآرق ، اـب  یبش  لـفاحم  لـماش  اـه  هماـنرب  نیا 
.تساه شیامه  رد  یناوخ  مه  حیشاوت و  يارجا  اه ، شیامه  زاغآ  رد  نآرق  توالت 

اهناوراک ياه  همانرب 

ياه ناوراک  رد  همانرب  يارجا  تبون  ود  هنزاور  یمومع ، طباور  يزیر  همانرب  قبط 
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.ددرگ یم  ماجنا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  نانآ  تساوخرد  هب  یجراخ  ياه  ناوراک  رد  همانرب  يارجا  زین  و  بش ) رصع و  ) یناریا

مارحلادجسم رد  همانرب  يارجا 

عونتم ياه  همانرب  الط ، نادوان  لـباقم  مارحلادجـسم ، مود  هقبط  رد  یلا 23  تعاس 22  زا  بش  جـنپ  تدـم  هب  هجحیذ  مود  زا  لاسما 
.تفرگ رارق  یمالسا  ياهروشک  جاجح  ناگدننک و  تکرش  لابقتسا  دروم  هک  دش  يارجا  ینآرق 

نآرق ناوراک  ياه  يروآون 

تروص هب  تعاس   2 - 1 تدـم 5 / هب  يا  هماـنرب  هنازور  نآرق ، ویدار  مرتـحم  ریدـم  روضح  امیـسوادص و  هورگ  تیفرظ  هب  هجوت  اـب 
زا هورگ  تسرپرـس  شرازگ  زین  ناذا و  يارجا  حیـشاوت و  یناوخ و  مه  يارجا  نآرق ، توالت  دنچ  برغم ، ناذا  زا  سپ  لبق و  هدنز ،

.دش ارجا  تبون  دنچ  رد  فلتخم  ياه  همانرب 

رد رّوصم  تروـص  هب  یتوـکلم  رفـس  زا  يا  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  ینآرق ) يرازگربـخ  ) انکـسا مرتـحم  لماعریدـم  روـضح  هب  رظن 
هک دـش  لاسرا  تیاس  رد  لماک  تروص  هب  لیمک  ياـعد  مسارم  یتوص  لـیاف  راـب ، نیتسخن  يارب  یتح  دـش ؛ لاـسرا  طوبرم  تیاـس 

.تفرگ رارق  ناربراک  لابقتسا  دروم 

اعد لفاحم  يرازگرب 

هراشا

مهم و رایـسب  ياه  همانرب  زا  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  مالـسا و  مرکم  ربمایپ  دهم  یحو و  نیمزرـس  رد  اعد  لفاحم  يرازگرب 
دوش یم  رازگرب  نیمرحلا  نیب  رد  ای  اه و  لته  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاـس  رد  اـه  هماـنرب  نیا  .تسا  جـح  مسوم  رثؤم 

مـسوم لوا  ياهزور  اه  نآ  نالوؤسم  هک  ییاج  ات  دریگ ؛ یم  رارق  اهوشک  ریاس  نارئاز  یتح  یناریا و  نارئاز  مرگ  لابقتـسا  دروم  هک 
، همانرب نیا  اب  ییانشآ  هب  هجوت  اب 
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.دنسرپ یم  لیمک  ياعد  مسارم  هژیو  هب  لفاحم  نیا  يرازگرب  نامز  زا  هراومه 

لیمک ياعد  يرازگرب  راثآ  تیمها و 

هب فارتعا  زا  ریزگاـن  يدـنمدرخ  فصنم و  ناـسنا  ره  هک  تسا  رادروخرب  ییـالاو  ناـفرع  قیمع و  تاـیبدا  ناـنچ  زا  لـیمک  ياـعد 
رداص موصعم  یناسنا  ياه  بل  هنیـس و  زا  روبزم ، ياعد  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  يدـیدرت  اـعد  نیا  دـنلب  میهاـفم  .دوشیم  نآ  تمظع 

.دزاس مهارف  ار  دوبعم  هدنب و  نیب  طابترا  دناوت  یم  يوحن  نیرتهب  هب  هدش و 

ربمایپ فیرـش  مرح  راوج  رد  یمالـسا  ناریا  نارگ  شیاین  نیـشن  لد  همزمز  اـب  ار  لـیمک  ياـعد  شخب  حور  میهاـفم  هک  یناناملـسم 
تحت ًادیدش  دنونـش ، یم  تیب  لها  هدادـلد  رئاز  رازه  اه  هد  قیمع  هجوت  طابـضنا و  مظن و  زا  هدـنکآ  ییاضف  رد  عیقب ، و  (ص ) مرکا

ناج لد و  رب  نابزیم ، روشک  ناناملـسم  راکفا  رب  يدج  ریثأت  رب  هوالع  هرونم ، هنیدم  رد  اعد  نیا  يارجا  ًانیقی  دـنریگ و  یم  رارق  ریثأت 
.دوشیم رداص  ناشیاهروشک  هب  تقیقح  رد  هتسب و  شقن  زین  نیملسم  ریاس 

هب لـیمک  ياـعد  يرازگرب  تیمها  تشاد ، رئاز  هیرـشن  اـب  هک  ییوگو  تفگ  رد  نازاـبناج  ناوراـک  یناـحور  بئاـت ، مالـسالا  هجح 
نآ ملع  و  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  غیلبت  مسارم  نیا  يرازگرب  : » تفگ تسناد و  الاب  رایسب  ار  نیمرحلا  نیب  رد  یعمج و  هتسد  تروص 

« .دوش جراخ  تیمولظم  زا  ماما  نآ  ات  ددرگیم  ثعاب  تسا و  نارگید  زا  (ع ) یلع ترضح  هدنهد  زیمت  ترضح و 

مک دـشاب ، هدـمآ  دوجو  هب  تفرعم  ساسارب  هک  ار  یتاعامتجا  مالـسا ، زورما  ناهج  اـًلوصا  هک  درک  هراـشا  وگو  تفگ  همادا  رد  يو 
تفرعم شیازفا  لماوع  زا  یکی  ار  لیمک  ياعد  دننام  یمسارم  يرازگرب  يو  .تسناد  یمالسا  هعماج  ياه  بیـسآ  زا  ار  نیا  دراد و 

: تفگ درک و  ناونع  نآ  ندوب  نیدامن  هبنج  ار  یمـسارم  نینچ  يرازگرب  دوخ ، نانخـس  نایاپ  رد  ناشیا  .درک  داـی  مالـسا  ناـهج  رد 
نیا مظنم  مجسنم و  هوکشاب و  يرازگرب  »
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یم ظفح  لاح  همه  رد  ار  شا  يونعم  تاـیح  تسا و  هدـنز  ناریا  تلم  دـهد ، یم  ناـشن  مالـسا  ناـهج  هب  هک  تسا  يداـمن  مسارم ،
« .دنک

، فلتخم ياه  ییوج  هناهب  هنیمز  زورب  یگنهامهان و  هنوگره  زا  يریگ  شیپ  هوکـش و  اب  مسارم  نیا  يرازگرب  راثآ  تیمها و  هب  رظن 
، لاسما هام  نابآ  رد  میظنت و  اعد  مسارم  يرازگرب  يارب  ار  ياـهمان  نییآ  لـبق ، ياـهلاس  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  یمومع  طـباور 

.دشاب اهراک  ریاس  يارب  ییوگلا  دناوتیم  همان  نییآ  نیا  .درک  غالبا  يرگنزاب و 

لیمک ياعد  مسارم  يرازگرب 

جاجح زا  نت  رازه  اه  هد  روضح  اب  عتمت  ّجـح  مسوم  رد  هلاس  همه  هک  تسا  ییاه  شیاـمه  هلمج  زا  لـیمک  ياـعد  یناـحور  مسارم 
یم رازگرب  عیقب  ناتـسربق  لباقم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تراظن  تیادـه و  اب  (ص ،) يوبن فیرـش  مرح  نارئاز  مارحلا و  هللا  تیب 

رازگرب ناریا  فرط  زا  ناتـسبرع  نالؤسم  یگنهامه  اب  یمـسر و  تروص  هب  جـح  مسوم  رد  هک  تسا  یمومع  همانرب  اهنت  نیا  .ددرگ 
.دوشیم

، ناریا یمالـسا  يروهمج  ریفـس  ياهیریگ  یپ  کـیتاملپید و  تامادـقا  رب  هوـالع  راذـگریثأت ، هوکـشاب و  مسارم  نیا  يرازگرب  يارب 
.دنراد تلاخد  نآ  يریگلکش  رد  یفلتخم  ياه  هورگ 

فارطا لرتـنک  اـب  یتـینما  ياـهورین  تعاـس 20 ، دودــح  زا  دوـش ، رازگرب  لـیمک  ياـعد  مـسارم  تـسا  رارق  هـک  ياـهعمج  ياـهبش 
یناریا نارئاز  هژیو  همانرب  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـننکیم  مهارف  مارآ  يّوج  رد  لیمک  ياعد  يرازگرب  يارب  ار  طیارـش  نیمرحلاـنیب 

.دوشیم يریگولج  هطوحم  هب  یناریاریغ  نارئاز  دورو  زا  یتینما  لئاسم  هناهب  هب  تسا ،

نارئاز یهاگ  دنربخاب و  مسارم  نیا  زا  اهروشک  ریاس  جح  نارازگراک  همه  ًابیرقت 
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؛ دنیآیم مسارم  نیا  رد  تکرش  يارب  هناقاتشم  اهروشک  ریاس  نارئاز  هک  دوشیم  هدید  هاگ  .دننکیم  یناسر  عالطا  همانرب  نیا  هب  تبـسن 
.دنوشیم هطوحم  دراو  ياهناهب  ره  هب  هدرک ، هدافتساتصرف  زا  نانآ  زا  یخرب  هک  دنوشیم  ور  هبور  یتینما  ياهورین  تعنامم  اب  اما 

يریوـصت هکبـش  يرـسارس و  وـیدار  یمالـسا ، يروـهمج  يامیـس  مود  هکبـش  زا  نارهت  تقو  هب  هقیقد   23 تعاـس 30 / مسارم  نیا 
.دشیم شخپ  نانطو  مه  يدنمهرهب  تهج  کیبل ،»  » یتنرتنیا

نالوؤسم یلبق  یگنهامه  اب  دعب ) هنیدم  نارئاز  يارب  راب  ود  لبق و  هنیدـم  نارئاز  يارب  راب  ود  ) راب راهچ  لاس  ره  لیمک  ياعد  مسارم 
رد روضح  اب  ناتسبرع ، یماظتنا  ياهورین  دوشیم و  رازگرب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  نالوؤسم  تاماقم و  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 

دـنرادن و یتلاـخد  مسارم  تاـماظتنا  رد  یتـینما  نارومأـم  لاـح  نیا  اـب  .دـنراد  هدـهع  هب  ار  هـقطنم  تـینما  مـسارم ، يرازگرب  لـحم 
.تسا فلتخم  ياه  ناوراک  ياضعا  نارئاز  زا  يدادعت  هدهعرب  تاماظتنا ،

هبدن ياعد  مسارم 

نلاس رد  وعدـم  ياهناوراک  هوکـش  اب  روضح  اب  هک  تسا  جـح  مسوم  ياههمانرب  زا  یکی  زین  هبدـن  ياعد  هوکـش  اب  مسارم  يرازگرب 
.ددرگ یم  رازگرب  لیخدلارصق »  » لته رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا 

تراهط تمصع و  تیبلها  تیمولظم  مسارم ، نیا  رد  تکرش  اب  عیقب ، مولظم  همئا  مالـسا و  ربمایپ  رهطم  دقرم  راوج  رد  یناریا  نارئاز 
.دننکیم تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  ار  تیرشب  ملاع  یجنم  نآ  روهظ  دنهدیم و  رس  یگداد  لد  ياوآ  دننکیم و  دای  ار 

ناـمنانطومه يارب  میقتـسم  تروص  هب  ار  یجنم  نارظتنم  ياـبیز  ياوجن  نیا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يادـص  نآرق  هکبـش  لاـسما 
.درکیم شخپ 
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هثعب رد  یمومع  تاسلج  يرازگرب 

نیا .تساهلته  زا  یخرب  هثعب و  رد  ینارنخـس  یمومع  تاسلج  يرازگرب  جح ، مسوم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياههمانرب  زا  یکی 
دشار نایاقآ  نیملسملا  مالـسالا و  ججح  لاس ، نیا  رد  هثعب  نانارنخـس  تسا و  ینارنخـس  یحادم و  نآرق ، توالت  زا  یبیکرت  همانرب 

.دنتسه نایوقن  يدزی و 

زا هدافتـسا  هوحن  رد  مظن  داجیا  فده  اب  هتـشذگ  ياه  لاس  رد  هک  هدوب  یمومع  طباور  دـحاو  تاراکتبا  زا  تاسلج ، لودـج  میظنت 
هویـش کی  تروص  هب  یناریا ، جاجح  مرتحم  تسرپرـس  دـییأت  زا  سپ  یحارط و  اه  هماـنرب  محازت  لخادـت و  زا  يریگولج  اـهاضف و 

رارق مادقا  كالم  میظنت و  دعب ، هنیدم  همرکم و  هکم  لبق ، هنیدم  عطقم  هس  رد  جح ، مسوم  زاغآ  زا  شیپ  لاس  ره  هدمآرد و  بوصم 
.دریگ یم 

، ییاریذـپ يریوصت ، یتوص و  شـشوپ  تاماظتنا ، نیمأت  نوچ : هطوبرم  روما  دروم  رد  طبر  يذ  يداـبم  ریاـس  لودـج ، نیا  غـالبا  اـب 
.دور یم  شیپ  هب  مظنم  يوحن  هب  اهراک  هدش ، علطم  طبترم  روما  ریاس  نانارنخس و  ناحادم ، نایراق ، روضح  مازعا و 

قیرشت مایا  ياه  همانرب 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  هاگدید  زا  ناکرشم  زا  تئارب 

هراچ مالـسا و  ناهج  تالکـشم  تخانـش  ناناملـسم و  يرادـیب  يارب  ییالاب  تیفرظ  ياراد  جـح  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  رظنم  زا 
: دنا هدومرف  هچنانچ  .تساه  نآ  عفر  يارب  ییوج 

تسد زا  ار  دوخ  یعقاو  موهفم  انعم و  جح  نآ ، نودب  هک  تسا  ناکرشم  زا  تئارب  دایرف  (ص ) يدمحم یمیهاربا و  جح  تاموزلم  زا 
.دهد یم 

هچنانچ تسا ، هدش  دیکأت  نآ  رب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  فرط  زا  هراومه 
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: دنا هدومرف 

، دیاین رب  كرـش  رفک و  مده  نآ  زا  هک  یجح  تدحو ، یب  جح  تئارب ، یب  جح  مایق ، كرحت و  یب  حور و  یب  جح  هک  تسا  ملـسم 
: دنا هدومرف  نینچمه  .تسین (1)  جح 

رد برغ و  قرش و  تازواجت  زا  ناشناج  هک  تسا  یتما  دایرف  نارگمتس و  متس  زا  دایرف  نارفاک ، ناکرشم و  زا  ام  تئارب  دایرف  زورما 
تلم دایرف  ام  تئارب  دایرف  .تسا  هتفر  تراغ  هب  ناش  هیامرـس  نطو و  هناخ و  تسا و  هدیـسر  بل  هب  نآ  باـنذا  اـکیرمآ و  نآ  سأر 

نانبل و تلم  دایرف  ام  تئارب  دایرف  تساقیرفآ ...  ناملـسم  مدرم  داـیرف  اـم  تئارب  داـیرف  تسا و ...  ناتـسناغفا  هدیـشک  متـس  مولظم و 
رد هدومن ، دازآ  ار  مالسا  ناهج  مکارتم  يژرنا  دناوت  یم  تئارب  ماما ، رظنم  زا  .تسا (2)  رگید  ياهروشک  اه و  تلم  همه  نیطسلف و 

مکارتم يژرنا  يدازآ  رب  میمـصت  ناکرـشم  زا  تئارب  مالعا  اب  ام  دـنا : هدومرف  هچنانچ  .دریگ  راک  هب  یناـهج  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  هار 
.تفرگ دهاوخ  تروص  گرزب  راک  نیا  يزور  نآرق ، نادنزرف  تسد  اب  گرزب و  دـنوادخ  يرای  هب  میراد و  هتـشاد و  مالـسا  ناهج 
هتسناد كرـش  رفک و  اب  دربن  همادا  يارب  نادهاجم  یهد  نامزاس  نیرمت  نازرابم و  قاثیم  دیدجت  ار  تئارب  نالعا  ماما ، ترـضح   (3)

كرـش و رفک و  اب  دربن  همادا  يارب  نادهاجم  لکـشت  نیرمت  هزرابم و  قاثیم  دیدجت  جح ، رد  تئارب  نالعا  لاح  ره  هب  دنا : هدومرف  و 
رد یلاعت  يادخ  دونج  یهدنامزاس  هزرابم و  روشنم  نتخاس  ینلع  زاغآرـس  هک  دوش  یمن  هصالخ  مه  راعـش  هب  تساه و  یتسرپ  تب 

ناتفص سیلبا  سیلبا و  دونج  ربارب 

ص 78 ج 21 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 317 ج 20 ، نامه ، - 2

ص 80 ج 21 ، نامه ، - 3
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(1) تسا .»... 

یناریا جاجح  تسرپرس  هاگدید 

ریبعت هب  : » تفگ دـش ، رازگرب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  هک  تیب  لـها  شیاـمه  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
ار یجح  نینچ  دیاب  ناناملسم  تسین و  جح  تئارب ، یب  مایق و  یب  حور ، یب  جح  یمالسا ، بالقنا  ربهر  و  هرس ) سدق  ) ماما ترـضح 

.دننک جیورت  یمالسا  عماوج  رد 

دنناوت یمن  دنـشاب ، رادتقا  دقاف  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  هک  ینامز  ات  تسا و  رادتقا  تزع و  یمالـسا  تما  ياه  یگژیو  زا  یکی 
« .دنشکب مالسا  نانمشد  خر  هب  ار  دوخ  تمظع  تبیه و 

زا ینکر  ناونع  هب  مسارم  نیا  زا  يرهـش - ير  يدـمحم  دـمحم  هللا  هیآ  ترایز - جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  مسارم ، نیا  رد 
.درک اعد  تیدحا  هاگرد  هب  مسارم ، نیا  رد  هدننک  تکرش  نارئاز  لامعا  یلوبق  يارب  درک و  دای  جح 

تئارب مسارم  يرازگرب  يارب  یگدامآ 

تامادـقا هب  هراشا  اب  هدازدـنوخآ  ياقآ  مایا ، نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هژیو  ياههمانرب  قیرـشت و  ماـیا  ندیـسرارف  هب  هجوت  اـب 
هدش مهارف  مزال  تادیهمت  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رت  هوکـشاب  هچ  ره  يرازگرب  روظنم  هب  : » تفگ مایا  نیا  يارب  ییارجا  تنواعم 

رد اـهرداچ  بصن  لـحم  زا  دـیدزاب  مسارم و  نیا  ناراکردـنا  تـسد  ییارجا و  لـماوع  اـب  یـصاصتخا  هـسلج  شـش  يرازگرب  اـب  و 
« .تسا هدش  هتشذگ  لاس  تالکشم  عفر  رد  یعس  تافرع ،

تیادـه مسارم  يرازگرب  ناـکم  فرط  هب  تقو  زا  رتدوز  ار  نارئاز  هک  تساوخ  اـه  ناوراـک  ناریدـم  زا  لاـح  نیع  رد  هدازدـنوخآ 
رامیب نسم و  نارئاز  ندروآ  زا  دننکن و 

ص 316 ج 20 ، ماما ، هفیحص  - 1
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.دننک بانتجا  دنرادن ، ار  مسارم  رد  روضح  لمحت  هک 

راک هب  مسارم  نیا  تاماظتنا  يارب  هبرجت  اب  يورین  کی  ناوراک ، ره  زا  : » درک ناـشن  رطاـخ  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ییارجا  نواـعم 
« .دننک يراکمه  نازیزع  نیا  اب  مسارم  نایاپ  ات  دوش  یم  تساوخرد  نارئاز  زا  دوش و  یم  هتفرگ 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم  زاغآ 

توالت زا  سپ  دـش و  زاـغآ  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هدرتسگ  روضح  اـب  هفرع  زور  حبـص   8 تعاس 30 / زا  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم 
هللا هیآ  طسوت  یلاعلا - هّلظّدم  يا - هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  نیملسم ، رما  یلو  مایپ  تئارب ؛ ياهراعـش  ندادرـس  هبوت و  هروس  زا  یتایآ 

.دیدرگ تئارق  يرهش  ير 

بالقنا مظعم  ربهر  مایپ  حورشم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رد نونکا  ناهج  رـسارس  زا  قاتـشم  ياه  ناج  .تسا  هدروآدرگ  دوخ  هنالاس  تفایـض  رد  ار  ناـنمؤم  هوبنا  رگید  راـب  یحو ، نیمزرس 
دهد یم  ناشن  ار  تیرشب  هب  نآرق  مالسا و  هنادواج  سرد  زا  ییامن  نآ ، رد  ربدت  هک  دنا  مرگرس  یکسانم  هب  نآرق ، مالسا و  هاگداز 

.تسا نآ  نتسب  راک  هب  ندرک و  هدایپ  يارب  نیدامن  ياه  ماگ  دوخ ، و 

؛ تسا حـلاص  هعماج  لیکـشت  حـلاص و  ناسنا  تیبرت  نآ ، هار  ناـسنا و  يدـبا  يزارفارـس  يراگتـسر و  گرزب ، سرد  نیا  زا  فدـه 
كاپ یفارحنا  ياه  سوه  یقالخا و  ياه  یگدولآ  كرش و  زا  ار  نتشیوخ  دتسرپب و  ار  هناگی  يادخ  لمع ، رد  لد و  رد  هک  یناسنا 

.دور راک  هب  تفرشیپ  یگدنز و  ياه  هناشن  همه  طاشن و  نامیا و  یگدازآ و  تلادع و  نآ ، تخاس  رد  هک  يا  هعماج  دنک و 

تاصخشت زا  ندمآ  نوریب  مارحا و  هظحل  زا  .تسا  هدش  هدیناجنگ  یعامتجا  يدرف و  تیبرت  نیا  يارب  یلصا  رصانع  جح ، هضیرف  رد 
اه و تذل  زا  يرایسب  كرت  يدرف و 
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ود نایم  ناباتـش  تکرح  زا  و  راکادف ، نکـش و  تب  میهاربا  هاگیاج  رد  زامن  دیحوت و  دامن  درگ  رب  فاوط  ات  یناسفن ، ياه  شهاوخ 
رد زاین  رکذ و  اب  یبش  ندـنارذگ  ات  و  داژن ، گـنر و  ره  زا  نادـحوم  میظع  لـیخ  ناـیم  رد  تاـفرع  هصرع  رد  نتفرگ  مارآ  اـت  هوک ،

ناراـب گنـس  اـنم و  رد  روضح  سپـس  و  مکارتم ، عمج  نآ  ناـیم  رد  روضح  نیع  رد  ادـخ  اـب  لد  ره  هناگادـج  سنا  مارحلارعـشم و 
نیرمت و شزوـمآ و  هـمه  هـمه و  نارذـگهر ، نادنمتـسم و  ماـعطا  ندرک و  یناـبرق  ياـنعم  رپ  مـسجت  هاـگنآ  یناطیـش و  ياـهدامن 

.تسا يروآدای 

زا يرادیاپ ؛ شالت و  یعـس و  ییوس ، زا  يدام و  ياه  یمرگرـس  زا  ندیرب  لد  افـص و  صالخا و  ییوس  زا  لماک ، هعومجم  نیا  رد 
زا ناج و  لد و  یگتـسارآ  هب  نتخادرپ  ییوس  زا  قلخ ؛ اب  یگنر  مه  یلد و  کی  تدحو و  ییوس  زا  ادـخ و  اب  تولخ  سنا و  ییوس 

و لـطاب ؛ ربارب  رد  تبالـص  ییوس  زا  قح و  هاگـشیپ  رد  عوشخ  ییوس  زا  ناملـسم ؛ تما  میظع  هرکیپ  ماجـسنا  هب  ندرپـس  لد  ییوس 
هداد و شزومآ  هچراپ  کی  هدینت و  مهرد  ایند ، نتسارآ  يارب  خسار  مزع  ییوس  زا  ترخآ و  ياوه  رد  ندیشک  رپ  ییوس  زا  هصالخ 
هک تسا  هنوگ  نیدـب  (1) و  ِراَّنلا .) َباذَـع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُّدـلا  ِیف  اـِنتآ  اـنَّبَر  ُلوُقی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  :) دوش یم  نیرمت 

َتیَْبلا َهَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج  :) تساه ناسنا  يارب  هرهب  دوس و  زا  هتـشابنا  يرـشب و  عماوج  مایق  ماوق و  هیام  جـح ، کسانم  فیرـش و  هبعک 
زا شیب  زورما  داژن ، ره  روشک و  ره  زا  ناناملسم   (2) ٍتامُوْلعَم ) ٍمایَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذی  ْمَُهل َو  َِعفانَم  اوُدَهْشیلو  ساَّنِلل  ًاماِیق  َمارَْحلا 
رت نشور  هشیمه  زا  زورما  یمالسا  تما  مشچ  شیپ  رد  قفا  اریز  دنریگ ؛ هرهب  نآ  زا  دننادب و  ردق  ار  گرزب  هضیرف  نیا  دیاب  هشیمه 
رد یمالسا  تما  رگا  .تسا  رتشیب  هشیمه  زا  هدرک ، میسرت  ناملسم  هعماج  درف و  يارب  مالسا  هک  ییاه  فده  هب  ندیسر  يارب  دیما  و 

راچد هتشذگ  نرق  ود 

201 هرقب : - 1
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نرق رد  نوـنکا  دوـب ، نآ  تسار  پـچ و  عوـن  ود  ره  زا  يداـحلا  ياـه  بـتکم  برغ و  يداـم  ندـمت  ربارب  رد  تـمیزه  یـشاپورف و 
اب مالـسا  دنا و  تمیزه  یـشاپورف و  فعـض و  راچد  لِگ و  رد  ياپ  هک  دـنا  برغ  يداصتقا  یـسایس و  بتاکم  نیا  يرجه ، مهدزناپ 
زا يا  هزاـت  رود  تیوـنعم ، تلادـع و  قـطنم  يدـیحوت و  هشیدـنا  ندـش  حرطم  اـب  شیوـخ و  تیوـه  تفاـیزاب  ناناملـسم و  يرادـیب 

.تسا هدرک  زاغآ  ار  شیوخ  تزع  ییافوکش و 

ار يراد  نید  تیونعم و  ساسا  هکلب  نیملـسم ، مالـسا و  اهنت  هن  دندناوخ و  یم  سأی  هیآ  رود  نادـنچ  هن  يا  هتـشذگ  رد  هک  یناسک 
اًلباقتم مالـسا و  نآرق و  تاـیح  دـیدجت  مالـسا و  نتـشارفا  رب  رـس  زورما  دنتـشادنپ ، یم  هتفر  تسد  زا  برغ ، ندـمت  موجه  ربارب  رد 

.دننک یم  قیدصت  لد ، نابز و  اب  .دننیب و  یم  مشچ  هب  ار  نامجاهم  نآ  یجیردت  لاوز  فعض و 

يزاسزاب لطاب و  رب  قح  يزوریپ  ینعی  یهلا ؛ هدـعو  لماک  ققحت  تسا و  راک  زاـغآ  زونه  نیا  هک  میوگ  یم  لـماک  ناـنیمطا  اـب  نم 
اَمَک ِضْرَـألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  :) تسا هار  رد  یمالـسا  نیوـن  ندـمت  نآرق و  تما 

ًائیَش َو ِیب  َنوُکِرْشی  ِینَنوُُدبْعی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا 
بـالقنا يزوریپ  هلحرم ، نیرت  مهم  نیلوا و  رد  ریذـپان  فـلخت  هدـعو  نیا  هناـشن   (1) َنوُقِـساْفلا .) ُمُه  َِکئلوُأَف  َکـِلذ  َدـَْعب  َرَفَک  ْنَم 
یمالـسا ندمت  تیمکاح و  هشیدـنا  يارب  یمکحتـسم  هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  هزوآدـنلب  يانب  ناریا و  رد  یمالـسا 

يرکف و تسار  پچ و  يزیتس  مالـسا  يرگ و  يدام  يوهایه  جوا  رد  تسرد  اـسآ ، هزجعم  هدـیدپ  نیا  ندروآ  رب  رـس  .درک  لیدـبت 
یتاغیلبت يداصتقا و  یماظن ، یسایس ، تابرض  ربارب  رد  نآ  ماکحتسا  تمواقم و  هاگنآ  یسایس و 
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.دروآ دیدپ  اه  لد  رد  يروش  تخیگنارب و  هزات  يدیما  مالسا  يایند  رد  دش ، یم  هتخاون  وس  همه  زا  هک 

نیا رب  هک  يا  ههد  هس  لوط  رد  .تسا  هدش  رتراد  هشیر  دیما  نآ  رتشیب و  یهلا - هوق  لوح و  هب  ماکحتسا - نیا  هتشذگ ، نامز  هچ  ره 
هـضافتنا نیطـسلف و  .تسا  هنادـنمزوریپ  يدروامه  نیا  هنحـص  اقیرفا ، ایـسآ و  ناملـسم  ياهروشک  هنایمرواخ و  درذـگ ، یم  ارجاـم 

راوخ نوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  هللا و  بزح  یخیرات  يزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  مایق  یمالـسا و 
تفخ تمیزه  ناتـسناغفا و  مادص ؛ روتاتکید  دـحلم و  میژر  ياه  هناریو  رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت  قارع و  تسینویهص ؛

رب هرطیـس  يارب  اـکیرمآ  يرابکتـسا  ياـه  حرط  هـمه  یماـکان  تسکـش و  نآ ؛ هدـناشن  تـسد  مـیژر  تسینوـمک و  نارگلاغـشا  راـب 
ای رتشیب  رد  یهاوخ  مالـسا  جوم  ندش  ریگارف  تسینویهـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپان  جالع  یگتفـشآ  يراتفرگ و  هنایمرواخ ؛

مغر هب  یمالسا  ناریا  رد  يروانف  یملع و  روآ  تفگش  تفرشیپ  نارکف ؛ نشور  ناناوج و  نایم  رد  هژیو  هب  هقطنم و  ياهروشک  همه 
رد صخـشت  تیوه و  ساسحا  يداصتقا ؛ یـسایس و  هصرع  رد  اـکیرمآ  رد  نازورفا  گـنج  تسکـش  يداـصتقا ؛ هرـصاحم  میرحت و 
اب يدرواـمه  رد  مالـسا  يور  شیپ  يزوریپ و  راکـشآ  ياـه  هناـشن  همه  همه و  یبرغ ؛ ياـهروشک  رتـشیب  رد  ناملـسم  ياـه  تـیلقا 

.تسا يرجه  مهدزناپ  نرق  ینعی  نرق ؛ نیا  رد  نانمشد 

هب ادخ  ناگدـنب  موقلح  زا  ادـخ  يادـص  هک  هاگنآ  .تسا  صالخا  داهج و  لوصحم  هرـس  کی  اه  يزوریپ  نیا  نارهاوخ ! ناردارب و 
لمع ادخ  اب  دوخ  رارق  دـهع و  هب  ناملـسم  هک  هاگنآ  و  دـمآ ؛ نادـیم  هب  قح  هار  نادـهاجم  يورین  تمه و  هک  هاگنآ  دیـسر ؛ شوگ 

: دش ضوع  خیرات  ریسم  تخاس و  ققحم  ار  دوخ  هدعو  زین  ریدق  ّیلع  يادخ  درک ،
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( زیِزَع يِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنَیل  َو  ،) (2) ْمُکَماْدقَأ ) ْتِّبَثی  ْمُکْرُْصنی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  ،) (1) مُکِدْهَِعب ) ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  )
.(4) ُداهْشَألا ) ُموُقی  َمْوی  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  انَلُسُر َو  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  ،) (3)

نامیا و اب  زج  زین  اه  هندرگ  نیا  زا  روبع  .دنراد  هار  رـس  رب  يراوشد  ياه  هندرگ  زونه  ناملـسم  ياه  تلم  .تسا  هار  زاغآ  زونه  نیا 
یب اب  یتمه ، یب  یتوافت و  یب  اب  یفاب ، یفنم  سأی و  اب  .تشگ  دهاوخن  رـسیم  ربص ، تریـصب و  اب  زج  داهج ، دـیما و  اب  زج  صالخا ،

.دش دهاوخن  یط  هار  نیا  یهلا ، هدعو  قدص  هب  ینامگدب  اب  یگدز ، باتش  يربص و 

رد دوب ؛ سانش  تصرف  عاجش و  دنمدرخ و  رایشوه و  دیاب  .دروآ  دهاوخ  هدروآ و  نادیم  هب  ار  دوخ  ناوت  همه  هدروخ ، مخز  نمشد 
یناوت همه  اب  مسینویهـص  اکیرمآ و  ًاتدمع  ینعی  نمـشد ؛ مه  لاس  یـس  نیا  رد  .دنام  دهاوخ  ماکان  نمـشد  شالت  همه  تروص  نیا 

.هللاءاش نا  .دوب  دهاوخ  نینچ  زین  مه  هدنیآ  .دندنام  ماکان  یلو  دندوب ، نادیم  رد  دنرب  راک  هب  دنتسناوت  یم  هک 

هنامحر و یب  تاکرح  دـیرگنب ؛ هزغ  هژیو  هب  نیطـسلف و  هنحـص  هب  .تسوا  يریبدـت  یب  فعـض و  هناشن  ًابلاغ  نمـشد ، لـمع  تدـش 
هدارا رب  ندمآ  قئاف  رد  وا  فعـض  هناشن  تسا ، هدش  هدـید  رتمک  يرـشب  ياه  ملظ  خـیرات  رد  نآ  ریظن  هک  هزغ  رد  نمـشد  هنامیخژد 

تردـقربا ینعی  شنابیتشپ ؛ بصاغ و  میژر  ربارب  رد  یلاخ ، تسد  اب  هک  تسا  یناـکدوک  ناـناوج و  ناـنز و  نادرم و  نآ  مکحتـسم 
تلم نآ  رب  ادـخ  دورد  .دـنا  هدـنکفا  دوخ  ياپ  ریز  تسا ، سامح  تلود  زا  ینادرگ  يور  هک  ار  اه  نآ  هتـساوخ  هداتـسیا و  اـکیرمآ 

ینعم ار  نآرق  هنادواج  تایآ  نیا  سامح  تموکح  هزغ و  مدرم  .گرزب  مواقم و 

40 هرقب : - 1
7 دمحم : - 2
40 جح : - 3
51 رفاغ : - 4
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: دندرک

ٌهَبیِـصُم ْمُْهَتباـصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنیِِرباَّصلا * ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَـألا َو  ِلاْومَـألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  یَِـشب ٍء  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  (َو 
ْمُِکلاْومَأ َو ِیف  َّنُوَْـلُبَتل  (1) و( َنوُدَـتْهُْملا ) ُمُه  َکـِئلوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِهیَلَع  َکـِئلوُأ  َنوُعِجار * ِهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاـق 

ِمْزَع ْنِم  َکـِلذ  َّنِإَـف  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  ًارِیثَک َو  يذَأ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتل  ْمُکِـسُْفنَأ َو 
.(2) رُومُألا )

زوریپ نمـشد  رب  ماجنارـس  هک  تسا  نیطـسلف  روبـص  مولظم و  تلم  نیا  تسین و  قح  زج  لطاب ، قح و  رازراـک  نیا  رد  ییاـهن  زوریپ 
اب یـسایس  هصرع  رد  ناینیطـسلف ، تمواقم  نتـسکش  رد  یماکان  رب  هوـالع  مه  زورما  نیمه   (3) ًازیِزَع ) ایِوَق  ُهَّللا  َناک  (َو  دـش دـهاوخ 

اکیرمآ و میژر  يوربآ  رب  یتخـس  تسکـش  رـشب ، قوقح  راعـش  یهاوخ و  یـسارکومد  یبلط و  يدازآ  ياـه  هیعاد  ندـمآرد  غورد 
هـشیمه زا  یتسینویهـص  يوربآ  یب  میژر  .دوب  دـهاوخن  ناربج  لـباق  يدوز  نیا  هب  هک  تسا  هدـمآ  دراو  ییاـپورا  ياـه  میژر  رتـشیب 

يَأ اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعیَـس  (َو  .دـنادوخ هتـشادن  يوربآ  همتت  هدـنزاب  بیجع ، ناـحتما  نیا  رد  زین  یبرع  ياـه  میژر  یخرب  رت و  هایـسور 
.(4) َنُوِبلَْقنی ) ٍبَلَْقنُم 

نیحلاصلا هللادابع  یلع  مالسلاو 

يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس 

مارحلا 1429 هجح  يذ   4

رذآ 1387  13

157 - 155 هرقب : - 1
186 نارمع : لآ  - 2

25 بازحا : - 3
227 ءارعش : - 4
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یندم قاحسا  يولوم  تاراهظا 

مظعم ماقم  مایپ  : » تفگ يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  ندینش  تئارب و  مسارم  يرازگرب  زا  سپ  تنـس  لها  روما  رد  روهمج  سییر  رواشم 
هدـنیآ زا  یکاح  تشاد ، هراشا  ناناملـسم  هماع  يارب  یمالـسا  تما  یلک  عفانم  لوصا و  هب  هک  نآ  رب  هوالع  جـح ، هرگنک  هب  يربهر 

« .دوب مالسا  هدننکراودیما 

هک يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  زا  يزارف  : » تفگ لاسما  جح  میظع  هرگنک  هب  بالقنا  هنازرف  ربهر  مایپ  هب  هراشا  اب  یندم  قاحسا  يولوم 
.تسا هدـنیآ  هار  غارچ  هباثم  هب  هدوب و  للدـم  رایـسب  هکلب  تسین ، وزرآ  کی  فرـص  تسا ، مالـسا  هدـنیآ  زا  شوخ  ربخ  زا  یکاـح 

لوفا هب  ور  یـسایس  یتاغیلبت و  ياه  شالت  همه  دوجو  اب  ناربکتـسم  تکرح  هک  دهد  یم  ناشن  حوضو  هب  ناهج  زورما  ياهدادیور 
سدق رگ  لاغشا  میژر  فارتعا  رد  نآ  ياه  هناشن  دور و  یم  ققحت  تمس  هب  یمالسا  تما  نافعضتسم و  يزوریپ  ینیب  شیپ  تسا و 

هدـش راهم  لباقریغ  اکیرمآ  يداصتقا  نارحب  یفرط ، زا  هدرک و  مالعا  ینتفاین  تسد  اًلمع  ار  تارف  ات  لـین  فرـصت  يوزرآ  هک  تسا 
هک هنوگ  نامه  مالـسا ، تمظع  دـجم و  میراودـیما  هدـش و  حرطم  یناهج  رابکتـسا  ياه  شلاچ  نیا  هب  دانتـسا  اب  يربهر  مایپ  .تسا 

«. دنک ادیپ  ققحت  دندرک  ینیب  شیپ  ناشیا 

تیروحم اـب  تدـحو  لـماک  قّقحت  هنیمز  : » تفگ تسناد و  هملک  تدـحو  ظـفح  ار  مالـسا  تما  فیاـظو  یندـم ، قاحـسا  يوـلوم 
هدع ياضما  هب  هک  تدحو  روشنم  یمالـسا ، ياهروشک  بیرقتلا  عمجم  هسلج  رد  لبق  یتدم  هدش و  داجیا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

.دش رشتنم  دیسر ، ننست  عیشت و  هتسجرب  ياملع  زا  يدایز 

زا هک  یناهج  رابکتـسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  یمالـسا  هعماج  رد  تدحو  داجیا  رد  هجوت  لباق  هتـسجرب و  تاکن  زا  هدنزرا  مادقا  نیا 
ینمشد راشف و  داجیا  رد  یعس  فلتخم ، ياحنا  هب  دبات ، یمنرب  ار  یمادقا  نینچ  درب و  یم  دوس  ناناملسم  هقرفت 
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« .دراد یمالسا  ماظن  اب 

رد دننک و  تیلوؤسم  ساسحا  زین  یمالـسا  ياه  تلود  اه و  تلم  دور  یم  راظتنا  : » دوزفا تنـس  لها  روما  رد  روهمج  سییر  رواشم 
دوش و یم  هدید  یمالـسا  ياهروشک  یخرب  رد  ییاه  هنیمز  هتبلا  .دـنرادرب  يرتشیب  ياه  مدـق  یمالـسا  يروهمج  تامادـقا  ياتـسار 

« .دنهدب ماجنا  اتسار  نیا  رد  يرتشیب  ياه  شالت  دیاب  یلو  دنا ، هتفریذپ  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  شور  هک  تسا  نآ  شیانعم 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم  ياه  هیشاح 

هدـش رـضاح  نآ  فارطا  ياه  نابایخ  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  رد  هبنـشکی (1)  حبـص  هیلوا  تاعاس  زا  هک  یناریا  نارئاز  زا  یهوبنا 
« لیئارسا رب  گرم   » و اکیرمآ » رب  گرم   » دایرف بالقنا ، هنازرف  ربهر  مهم  مایپ  تئارق  زا  دعب  لبق و  صاخ ، یهوکش  مظن و  اب  دندوب ،

.دندرک داجیا  مولظم  ياه  تلم  هژیو  هب  ناهج ، ناناملسم  لد  رد  ار  يداش  هسامح و  زا  یجوم  زادنا و  نینط  تافرع  رساترس  رد  ار 

.مینکیم رورم  ار  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  یشاوح  زا  یخرب  نونکا 

هب هفرع  زور  هبنشکی - زور  حبص  يادتبا  زا  دنتشاد ، نت  رب  ار  زاورپ  دیپس  لاب  ود  هک  یلاح  رد  تافرع ، يارحـص  رد  یناریا  نارئاز  * 
تافرع و نامسآ  رب  هدش  زارف  ینلاب  اب  هک  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهرداچ  يوس  هب  مظنم  ياه  ناوراک  بلاق  رد  ناتسبرع - میوقت 

.دندرکیم تکرح  دوب ، هدش  زیامتم  اهرداچ  ریاس  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  مچرپ  هب  شقنم 

« ودحتا ودحتا  نوملسملا  اهیا  ای   » و اکیرمآ » رب  گرم  «، » لیئارـسا رب  گرم   » گرزب کچوک و  مچرپ  اهدص  هک  یلاح  رد  نارئاز  * 
دوخ ياه  هاگیاج  رد  دندش و  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهرداچ  دراو  دنتشاد ، تسد  رد  فلتخم  ياه  نابز  اه و  گنر  رد 

.هجح يذ  اب 8  قباطم   87 / 9 / 19 - 1
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.دنتفرگیم رارق 

.دوب هداد  تئارب  مسارم  هب  یصاخ  هوکش  بالقنا ، نازابناج  روضح  ناکرشم ، زا  تئارب  مسارم  رد  هدننک  تکرش  نارئاز  نیب  رد  * 

یم هدـهاشم  زین  دنتـشاد  روـضح  تاـفرع  يارحـص  رد  هک  یجراـخ  نارئاز  زا  یخرب  مسارم ، رد  هدـننک  تکرـش  نارئاز  ناـیم  رد  * 
.دندشیم رضاح  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  قاتشم  رابکشا و  ینامشچ  اب  هک  ینانبل  نارئاز  زا  یخرب  هلمج  زا  دندش ،

مظعم ماقم  مایپ  اه ، نآ  قیرط  زا  نارئاز  درک و  یم  شخپ  تافرع  يارحص  هطوحم  رد  ار  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  وگدنلب  اه  هد  * 
.دندومن یم  لابند  ار  اههمانرب  دندرکیم و  شوگ  ار  يربهر 

يارب هک  دوب  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  مظنم  هوکـش و  اب  روضح  دـهاش  زین  تافرع  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  فارطا  ياـه  ناـبایخ  * 
.دنداد یم  رس  اکیرمآ » رب  گرم   » و لیئارسا » رب  گرم   » ياهدایرف دندوب و  هدش  رضاح  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  رد  تکرش 

دایرف اب  راب  نیدنچ  مسارم ، رد  هدننک  تکرـش  تیعمج  یناریا ، نارئاز  تسرپرـس  طسوت  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  تئارق  ماگنه  رد  * 
.دنتخاد رپ  ار  هل  مظعم  مایپ  زا  ییاهزارف  دییأت  هب  ریبکت ،

کچوک ياه  مچرپ  نتـشاد  تسد  رد  اب  هدرتسگ و  روط  هب  دنتـشاد ، نت  هب  مارحا  دیفـس  ياهرداچ  هک  یلاح  رد  زین  یناریا  ناـنز  * 
.دندوب هدرک  تکرش  مسارم  نیا  رد  اکیرمآ » رب  گرم   » و لییارسا » رب  گرم  »

رد نوگانوگ  ياه  نابز  هب  مالـسا  ناهج  يارب  مهم  مایپ  نیا  .دـش  ریثکت  همجرت و  فلتخم  نابز  هدزای  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ماـیپ  * 
.دیدرگرشتنم جح  یناسر  عالطا  هاگیاپ 

.دندوب يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  ناگدننک  تفایرد  زا  زین  یجراخ  یناگمه  ياه  هناسر 

هکبش هلمج  زا  ناریا ، یجراخ  یلخاد و  ینویزیولت  فلتخم  ياه  هکبش  زا  میقتسم  روط  هب  یناریا  نارئاز  ناکرـشم  زا  تئارب  همانرب  * 
یتنرتنیا هکبش  ربخ و  هکبش  کی و 
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.دشیم شخپ  نابطاخم  يارب  رثوکلا ، هکبش  و  کیبل »  » ینویزیولت

نیا يابیز  ياه  هنحـص  زا  يرادرب  ملیف  یـساکع و  نیبرود  هاگتـسد  اه  هد  اب  مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  یجراـخ  یناریا و  نارئاز  * 
.دندرک هیهت  ملیف  سکع و  مسارم 

مارحلا هللا  تیب  جاجح  هدرتسگ  لابقتـسا  زا  بالقنا ، مظعم  ربهر  مایپ  تئارق  زا  شیپ  یناریا  نارئاز  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  * 
.درک رکشت  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  رد 

، هجراخ ریزو  ماقم  مئاق  یجراخ ، ياهروشک  هثعب  زا  ییاه  تیـصخش  دـیلقت ، عجارم  هثعب  ياـضعا  ناکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  رد  * 
زین ناتـسبرع  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ریفـس  تراـیز و  جـح و  ناـمزاس  سییر  یمالـسا ، تاـطابترا  گـنهرف و  ناـمزاس  سییر 

.دنتشاد تکرش 

رداچ اهدـص  ریز  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  ییارجا  ياـهورین  طـسوت  لـبق  بش  زا  یهوکـشاب  لکـش  هب  مسارم  يرازگرب  هاـگیاج  * 
.دوب هدش  هدامآ  تافرع  يارحص  رد  هدش  بصن 

.دنتشاد تکرش  یناریا  نارئاز  رانک  رد  زین  یمالسا  ياهروشک  نارئاز  زا  یعمج  مسارم  نیا  رد  * 

دنتـسنادیم و اشگهار  مهم و  رایـسب  مالـسا  ناهج  يارب  ار  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  جـح  مایپ  مارحلا ، هللا  تیب  یجراخ  نارئاز  * 
لح دـیلک  ناناملـسم ، رتشیب  یگتـسب  مه  نانکفا و  فالتخا  اب  هلباقم  يارب  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ياه  هیـصوت  هب  لـمع  دـندرکیم  دـیکأت 

.تسا مالسا  ناهج  ینونک  تالکشم 

تلم زا  تیامح  رب  رگید  راب  يا ، همانعطق  تئارق  اب  مسارم  ناـیاپ  رد  ناکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  یناریا  نارئاز  * 
.دندرک دیکأت  ییاهن  يزوریپ  لوصح  ات  ناملسم  ياه  تلم  تماقتسا  رب  نیطسلف و  ناناملسم  هژیو  هب  ملاع ، ناملسم  مولظم و  ياه 
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بالقنا مظعم  ربهر  مایپ  همجرت 

، یبرع زا : دـنترابع  اه  نابز  نیا  .دـش  همجرت  ایند  هدـنز  نابز  هدزاـی  هب  هثعب  طـسوت  جـح ، میظع  هرگنک  هب  يربهر  مظعم  ماـقم  ماـیپ 
هب هعجارم  اب  نوگانوگ  ياهروشک  نارئاز  هک  تسا  ینتفگ  ییالام و ...  یلاگنب و  یلحاوس ، ودرا ، ییاسوه ، یکرت ، یسور ، هسنارف ،

.دننک یم  تفایرد  ار  هل  مظعم  مایپ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 

هب رـسنام  یگنهرف  یـسایس - همانهام  رد  جـح ، میظع  هرگنک  هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  دـیردام ، رد  ناریا  یگنهرف  ینزیار  تمه  هب 
.دش رشتنم  پاچ و  زین  یلویناپسا  یسیلگنا و  نابز  ود 

ناکرشم زا  تئارب  مسارم  يربخ  ساکعنا 

.تشاد ياهدرتسگ  ساکعنا  تاـعوبطم  اـهیرازگربخ و  زا  معا  فلتخم ، ياـههناسر  رد  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  هبنشود (1)  زور 
هفرع زور  رد  هک  ار  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  ناکرـشم  زا  تئارب  روشرپ  مسارم  هدرتسگ ، یتروص  هب  نابز  یـسراف  يربخ  ياه  هناـماس 

.دنتخادرپ نآ  يربخ  ششوپ  هب  دنداد و  رارق  هجوت  دروم  جح  یساسا  هفسلف  نکر و  ناونع  هب  تفرگ ، تروص  یحو  نیمزرس  رد 

.دنداد راشتنا  زین  ییاهریوصت  مسارم ، نیا  زا  دوخ  ياه  شرازگ  ای  شرازگ و  رانک  رد  اه  هناماس  بلغا 

زا تئارب  مسارم  : » تشوـن مسارم  نیا  زا  دوـخ  هظحل  هب  هـظحل  ددـعتم و  ياـه  شرازگ  رد  یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  اـنریا » »
ربهر مایپ  نتم  رازگرب و  دندوب ، هدش  تافرع  يارحـص  دراو  هتـشذگ  بش  زا  هک  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هدرتسگ  روضح  اب  ناکرـشم 

هب مایپ  نیا  .دش  تئارق  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  طسوت  بالقنا  مظعم 
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.درک تئارق  ار  هبوت  هکرابم  هروس  زا  یتایآ  نایراق  زا  یکی  مسارم  يادتبا  رد  .دش  همجرت  برع  نارئاز  يارب  زین  یبرع  نابز 

رد هک  دوب  يّدـح  هب  تئارب  مسارم  زا  نارئاز  لابقتـسا  .دنتـشاد  روضح  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رد  هدرتـسگ  روط  هب  یناریا  نارئاز 
نابایخ رد  ار  مسارم  همادا  دـندش  روبجم  نارئاز  دـش و  تیعمج  زا  ولمم  مسارم ، يرازگرب  لحم  هب  یهتنم  ياه  ناـبایخ  ادـتبا  ناـمه 

و لیئارسا » رب  گرم  «، » اکیرمآ رب  گرم  : » نیماضم اب  ییاهدراکالپ  مسارم  نیا  رد  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  .دنیامن  لابند  فارطا  ياه 
.دنتشاد تسد  رد  اودحتا ،» اودحتا  نوملسملا  اهیا  ای  »

مـسارم نایاپ  رد  .دندمآرد  زاورپ  هب  مسارم  لرتنک  روظنم  هب  راب  نیدنچ  يدوعـس  ناتـسبرع  ياهدرگلاب  مسارم ، يرازگرب  ماگنه  رد 
« .دیسر دییأت  هب  جاجح  ریبکت  اب  ناکرشم  زا  تئارب  همان  عطق  زین 

رارق ناهج  رساترس  زا  شناگدننک  هعجارم  سرتسد  رد  دوخ  يربخ  هناماس  يور  ار  ربخ  نیا  زین  ناریا  نایوجشناد  يرازگربخ  انسیا » »
هک یلاح  رد  یناریا  نارئاز  زا  يدایز  عمج  ترایز و  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  روضح  اـب  ناکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  : » داد

.دش رازگرب  تافرع  رد  دنتشاد ، نت  رب  مارحا  هماج 

مسارم .دندرک  تکرش  مسارم  نیا  رد  ناهج ، ناکرـشم  زا  راجزنا  زاربا  ناهج و  ناناملـسم  مامت  اب  يردارب  مالعا  يارب  یناریا  نارئاز 
نیملاعلا بر  قحب  «، » اودـحتا اودـحتا  نوملـسملا  اهیا  ای  «، » هللا لوسر  دـمحم  «، » هللاالا هلاال  «، » ربکا هللا   » راعـش اب  ناکرـشم  زا  تئارب 

توملا «، » هللاودـع لییارـسا  هللاالا ، هلاال  «، » هللاودـع اکیرما  هللاالا ، هلاال  «، » نیرفاکلا لمع  نم  نیملـسملا  هئارب  «، » اومـصتعا اومـصتعا 
.تفای همادا  لییارسال » توملا   » و اکیرمال »

تـسرپرس هیقف و  یلو  هدـنیامن  يرهـش ، ير  هللا  هیآ  نانخـس  زا  ییاهزارف  اه  هناـماس  رگید  دـننام  مسارم  راـبخا  رب  هوـالع  سراـف ،» »
.درک رشتنم  زین  ار  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  رد  یناریا  جاجح 
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: تسا حرش  نیدب  ینارنخس  نیا  زا  سراف »  » ربخ نتم 

یناریا جاجح  تسرپرـس  دشخب » یم  حور  جح  هب  رابکتـسا ، رفک و  نارادمدرـس  زا  تئارب  مالعا  يربهر : هثعب  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  »
« .دشخب یم  حور  جح  هب  رابکتسا  رفک و  نارادمدرس  زا  تئارب  مالعا  تسا و  جح  نکر  ناکرشم  زا  تئارب  : » تفگ

ار ربخ  دـنچ  تئارب  مسارم  زا  دوب ، هداد  رارق  دوخ  يربـخ  هناـماس  يور  ار  جـح  راـبخا  زا  ییـالاب  مجح  ریخا  ياـهزور  رد  هک  رهم » »
.درک رشتنم 

یناریاریغ یناریا و  نارئاز  هوبنا  روضح  اب  شیپ  یقیاقد  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  همرکم ، هکم  هب  رهم  یمازعا  راـگنربخ  شرازگ  هب 
یلخاد و ياه  هناسر  ناراگنربخ  دیلقت و  ماظع  عجارم  ياه  هثعب  ناگدـنیامن  ترایز ، جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  ادـخ ، هناخ 

.دش زاغآ  تافرع  يارحص  رد  یجراخ 

، مسارم زا  ییاهربخ  ناکرشم و  زا  تئارب  مسارم  زا  يریوصت  موبلآ  هئارا  رب  هوالع  زین  نابز  یـسراف  يربخ  ياه  هناماس  زا  كانبات ،» »
.درک رشتنم  ربخ »  » هکبش زا  لقن  هب  لماک و  تروص  هب  ار  نآ  همانعطق 

: تشون همانعطق  زا  ییاهزارف  هب  هراشا  اب  كانبات » »

، مسارم رد  نارضاح  مالسا ، تما  یگچراپ  کی  تدحو و  ترورض  رب  ینبم  میرک  نآرق  ياهدومنهر  هب  هراشا  اب  همان ، عطق  نیا  رد  »
حیبقت اب  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  .دنتـشاد  مالعا  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  تما  داـحآ  اـب  ار  دوخ  یلدـمه  تدوم و  يردارب ، بتارم 

ياه نیمزرـس  رد  گرزب  ناطیـش  هنارگ  لاغـشا  روضح  یتلود ، مسیرورت  رهظم  ناونع  هب  زواجتم  ياکیرمآ  درک  لمع  اه و  تسایس 
.دندرک موکحم  ار  عافد  یب  مدرم  راتشک  یمالسا و 

هناخداّرز شرتسگ  نیطـسلف ، نیمزرـس  رب  لیئارـسا  یلعج  میژر  هنابـصاغ  تیمکاح  : » تسا هدمآ  همان  عطق  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
زا اه  نآ  عرازم  لزانم و  بیرخت  عاـفد و  یب  مدرم  راتـشک  بوکرـس و  اـهروشک ، رگید  روما  رد  تلاـخد  هقطنم ، رد  لیئارـسا  یمتا 

« .دور یم  رامش  هب  للملا  نیب  مسینویهص  هایس  همانراک  رد  نیگنن  لامعا  هلمج 
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، هزغ رد  یناسنا  شارخ  لد  هعجاف  لابق  رد  یمالسا  ياهروشک  رثؤم  شنکاو  مدع  زا  قیمع  فّسأت  زاربا  اب  نینچمه  ادخ  هناخ  نارئاز 
.دندرک مالعا  نامیا  حالس  رب  هیکت  اب  لیئارسا  عورشمان  میژر  يدوبان  هب  ار  دوخ  خسار  داقتعا 

داجیا تسا و  ناناملسم  اه و  تلم  هیلک  یعیبط  ّقح  يا ، هتسه  زیمآ  حلص  يژرنا  زا  يریگ  هرهب  یبایتسد و  : » دیازفا یم  همان  عطق  نیا 
.تسا یللملا  نیب  نیزاوم  اب  ریاغم  هناملاظ و  یتکرح  مّلسم ، قح  نیا  هرابرد  زیمآ  ضیعبت  دروخرب  تیدودحم و 

يراب و دـنب و  یب  ناربکتـسم و  هطلـس  یناسنا ، تمارک  نتفرگ  هدـیدان  ناکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  رد  ناگدـننک  تکرـش  نایاپ ، رد 
.دندرک دنلب  ناهج ، لک  حلصم  روهظ  يارب  زاین  یب  قلاخ  يوس  هب  زاین  تسد  موکحم و  تدش  هب  ار  لاذتبا 

هفرع ياعد  مسارم  يرازگرب 

« همحرلالبج  » رانک رد  ار  نآ  نارئاز ، هلاس  ره  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  يزیر  همانرب  اب  هک  تسا  (ع ) نیسح ماما  راگدای  هفرع ، ياعد 
.دننکیم همزمز 

یب تاذ  اب  طابترا  رافغتسا و  شیاین و  اعد و  زا  ار  يا  هظحل  دنناد و  یم  ار  اه  هیناث  ردق  تافرع ، يارحص  رد  هفرع و  زور  رد  نافراع 
.دنوش یمن  لفاغ  اتمه 

تعاس هّلظدـم ،) ) يرهـش ير  هللا  تیآ  تماما  هب  تعامج  زامن  هماقا  زا  سپ  هبنـشود (1)  زور  هفرع  ياعد  يونعم  مسارم  زین  لاـسما 
رطع زا  راشرـس  ار  مارحلا  هللااتیب  نارئاز  ياهرداچ  دـیدرگ و  زاغآ  فسوی  هروس  زا  یتاـیآ  توـالت  اـب  تاـفرع  نیمزرـس  رد   14 / 45

، تاـفرع يارحـص  رد  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  یبوبر  ياـهتنا  یب  تفوطع  تمحر و  ياـیرد  زا  ناـگمه  هفرع ، زور  رد  .دومن  ناـفرع 
هدیرب و ریغ  زا  اه  لد  كربتم ، ینارون و  نیمزرس  نیا  رد  .دوش  یم  هدوشگ  تریصب  تفرعم و  دوهش و  نافرع و  يوس  هب  يا  هزاورد 

دوب یلپ  تشاد و  یصاخ  يونعم  ياوه  لاح و  هفرع ، ياعد  لاسما  .دوش  یم  لصتم  ادخ  هب 
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.دوب ادخ  دای  زا  راشرس  اه  بلق  ریزارس و  جاجح  ناگدید  زا  قوش  هبانا و  ياه  کشا  توکلم ، نیمز و  نیب 

یجاح بلق ، ماقم  قیاقح و  رئارس و  هب  تبـسن  تفرعم  دشاب ، تفرعم  اب  هارمه  الوم و  دیـس و  ربارب  رد  فوقو  دیاب  تافرع  رد  فوقو 
نانمؤم هب  میحر  ناگدنب و  رب  رظان  دهاش و  راگدرورپ  هک  دنادب  دشاب و  دـنوادخ  صاخ  ماع و  تمحر  دای  هب  دـیاب  همحرلا  لبج  رد 

یسرتسد تفرعم  ياه  همـشچرس  هب  هتفای و  عورف  یهلا  تیاده  رون  اب  ریـصب  مشچ  دهد و  یم  تریـصب  کلاس  هب  تفرعم  نیا  .تسا 
.دنک یم  ادیپ 

، درک ثوعبم  ریذن  ریـشب و  ارم  قح  هب  هک  یـسک  هب  دنگوس  : » هک دشیدنا  یم  ادـخ  ربمایپ  هدومرف  نیا  هب  یمدآ  تافرع  نیمزرـس  رد 
باب ناـسحا ، باـب  لّـضفت ، باـب  تجاـح ، باـب  هبوت ، باـب  تمحر ، باـب  اـه  نآ  هب  هک  تسا  یباوبا  اـیند  نامـسآ  رد  ار  دـنوادخ 

وا يارب  ار  اـه  باـب  نیا  یماـمت  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دورب ، تاـفرع  هب  هک  تـسین  یـسک  .دـنیوگ  یم  مرک  وـفع و  باـب  شـشخب ،
: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  (1) و  .دیاشگب »

.تافرع رد  رگم  دنوش  یمن  هدیشخب  هک  دنتسه  یناهانگ  ناهانگ ، زا  یضعب  (2) ؛ .ٍتافَرَِعب » ّالِإ  ُرَفُْغت  ٌبُونُذ ال  ِبُونُّذلا  َنِم  »

، زور نیا  تسا و  ربکا  جح  زور  هفرع ، زور  انامه  هک : هدمآ  مه  سابع  نبا  زا  خیـشوبا  هتفگ  رد  رگید  يا  هنوگ  هب  ینارون  ياوآ  نیا 
: دیامرف یم  هدرک و  رخف  نامسآ  هکئالم  ربارب  رد  نیمز  لها  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزور  تسا ، تاهابم  زور 

هدمآ نم  يوس  هب  هتسشن ، هرهچ  رب  كاخ  درگ و  يوم و  هدیلوژ  .مهل ؛» ُترفغَأل  یتّزع  ینوری و  مل  یب و  اونمآ  ًاربغ  اثعـش  ینوُواج  »
.مشخب یم  ار  اه  نآ  دنگوس  دوخ  تّزع  هب  دنا ، هدیدن  ارم  هک  نآ  اب  دندروآ ، نامیا  نم  هب  دنا 

تیاور 44 ص 263 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  - 1
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نامحرلا فویض  نامداخ  نامدای 

هب نامحرلا » فویـض  نامداخ  نامدای   » ناونع اب  يا  هژیو  همانرب  میرک ، نآرق  توالت  رب  هوالع  اـنم ،»  » يارحـص رد  بش (1)  هبنشهس 
نیا رد  .دـش  رازگرب  دـنا ، هتـسویپ  يدزیا  تمحر  هب  هتـشذگ  لاس  کی  لوط  رد  هک  ینارازگراک  هرطاخ  داـی و  تشادـگرزب  روظنم 

.دیدرگ لیلجت  جح  رازگراک  یناحور و  هدفه  زا  همانرب 

یمالـسا و هعماـج  رد  نویناـحور  ناـملاع و  هاـگیاج  هراـبرد  هک  دوب  مسارم  نیا  نارنخـس  يدزی ، دـشار  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح 
.تفگ نخس  جاجح  هب  يرازگ  تمدخ 

یمالسا نهیم  هب  یناریا  جاجح  تسرپرس  تشگزاب 

مالسالا هجح  لابقتسا  دروم  دابآرهم ، هاگدورف  رد  تشگزاب و  یمالسا  نهیم  هب  یحو  نیمزرس  زا  هبنـشجنپ  رـصع  هیقف  یلو  هدنیامن 
.تفرگ رارق  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  سیئر  یناگیاپلگ ، يدمحم  نیملسملاو 

اب هارمه  دـنم و  تزع  هوکـش ، اب  لبق  ياه  لاس  دـننام  زین  لاسما  جـح  نارازگراک ، همه  شالت  اـب  : » تفگ ناراـگنربخ  عمج  رد  يو 
« .دشرازگرب شنت  نودب  شمارآ و 

رد هجحلا  يذ  مـهن  زور  رد  لـیمک و  ياـعد  تـئارق  مـسارم  رد  ار  اـهروشک  ریاـس  ناریا و  ناناملـسم  يدـنم  تزع  جوا  : » دوزفا يو 
تّزعاب جح  مسارم  میدیـسر و  فادها  نیا  هب  ناوت  ّدح  رد  هک  میرکاش  ار  ادخ  عومجم  رد  .میدوب  دهاش  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم 

.دش رازگرب  دنموربآ  و 

اب رتشیب  لماعت  یـصصخت ، ياه  تسـشن  لیبق : زا  يروآون  هدزاود  یللملا  نیب  داـعبا  رد  روحم و  هد  رد  اـه  يروآون  یلخاد  داـعبا  رد 
« .دشرازگرب روشک  زا  جراخ  میقم  نایناریا  شیامه  بیرقت و  سدق ، شیامه  مالسا ، ناهج  ناگبخن 

مهم لئاسم  هرابرد  جح  مسارم  یجراخ  نارئاز  زا  یجنسرظن  ماجنا  نینچمه  مالسا و  ناهج  ياه  تیـصخش  اب  رادید  هب  هراشا  اب  يو 
زا تیامح  : » تفگ ناهج  ناریا و 
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ياه هناسر  رد  یتسینویهص  میژر  تایانج  گنرمک  ششوپ  زا  ینارگن  زاربا  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ماظن  يرابکتـسادض  عضاوم 
« .دنتشاد دیکأت  اهنآ  رب  یجنسرظن  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  راوز  هک  دوب  يدراوم  زا  هقطنم 

ياهروشک رد  نآ  راشتنا  ناوج و  لسن  يارب  هژیو  هب  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  یفرعم  هک  نیا  هب  هراشا  اـب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
هناسر زا  رتشیب  يریگ  هرهب  ترورـض  : » تفگ دوب ، یجنـسرظن  رد  یجراخ  ياه  تیـصخش  راوز و  يدیکأت  دراوم  رگید  زا  یمالـسا 

رد نآ  راشتنا  ناوج و  لسن  يارب  هژیو  هب  تراهط ، تمـصع و  تیب  لها  ياه  هزومآ  یمالـسا و  ماظن  ياه  هاگدید  همجرت  يارب  یلم 
« .دوب یجنسرظن  رد  یجراخ  ياهتیصخش  راوز و  يدیکأت  دراوم  رگید  زا  یمالسا  ياهروشک 

هنیدم رد  جاجح  تسرپرس  نیشناج 

اه تاقالم  فلا :

هراشا

هدهع هب  ار  راک  همادا  هنیدم  رد  ینیما  میهاربا  هللا  هیآ  ناشیا  نیشناج  یمالـسا ، نهیم  هب  جاجح  تسرپرـس  تشگزاب  زا  سپ  لاس  ره 
.دنریگ یم 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  هک  دنا  هتشاد  ییاهدیدزاب  اه و  تاقالم  زین  ناشیا  لاسما 

يزنودنا ناکشزپ  زا  یعمج  اب  رادید 

ياضعا زا  یکی  اهاط ، رتکد  رادید ، نیا  رد  .درک  رادید  يزنودـنا  ناکـشزپ  زا  یهورگ  اب  هبنـش (1)  جنپ  زور  ینیما ، میهاربا  هللا  هیآ 
رکیپ کـی  وضع  ود  ار  يزنودـنا  ناریا و  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  رد  روضح  زا  يدنـسرخ  زاربا  اـب  يزنودـنا ، هثعب  یکـشزپ  رداـک 

.دبای دوبهب  زور  هب  زور  روشک ، ود  طباور  هک  دومن  يراودیما  زاربا  فیصوت و 

زا یمالـسا  ياهروشک  ناناوج  اه و  هداوناخ  ظفح  يارب  شالت  : » تفگ نانآ  هب  مدقمریخ  نمـض  یناریا  جاجح  تسرپرـس  نیـشناج 
همه هفیظو  مالسا ، نانمشد  ياههئطوت 
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« .تسا ناملسم  ناگتخیهرف  نارکف و  نشور 

نایحیسم اب  رگیدکی و  اب  فلتخم  ياه  هقرف  زا  ناناملسم  يزنودنا  روشک  رد  هللادمحلا  نانمشد ، ياهـشالت  همه  دوجو  اب  : » دوزفا يو 
« .تسا بسانم  مدرم  يداقتعا  تیعضو  دننک و  یم  یگدنز  یمارآ  یبوخ و  هب 

نیا زا  سپ  ار  نایجاح  یقالخا  لوحت  رییغت و  ترورـض  تسا ، حور  شرورپ  يزاسدوخ و  يارب  جـح ، هک  نیا  يروآداـی  اـب  ناـشیا 
.داد رارق  دیکأت  دروم  یناحور  رفس 

یناتسکاپ نایوجشناد  زا  یعمج  اب  رادید 

ینیما میهاربا  هللا  هیآ  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  رهزألا » هاگشناد   » یناتسکاپ نایوجشناد  زا  یهورگ  هعمج (1)  هاگماش 
.دندرک رادید 

رد : » تفگ تسناد و  سدقم  عافد  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زومر  زا  ار  تدحو  یناریا ، جاجح  تسرپرس  نیـشناج  رادید ، نیا  رد 
رب خـیرات  فلتخم  ياه  نارود  رد  ات  هدـش  بجوم  هلأسم  نیمه  دنتـسه و  دـحتم  تسد و  کـی  بهاذـم  ماوقا و  همه  یمالـسا  ناریا 

« .دنوش هریچ  نوگانوگ  تالکشم 

هدامآ ناناوج  نیب  رد  نید  غیلبت  يارب  ار  دوخ  فلتخم ، مولع  لیـصحت  اب  اـت  درک  هیـصوت  نایوجـشناد  هب  رادـید  نیا  رد  ینیما  ياـقآ 
رد ار  اـم  تیلوؤـسم  نیا  تساـه و  هداوناـخ  ناـناوج و  نـیب  رد  اـشحف  داـسف و  داـجیا  یپ  رد  یبرغ  هعماـج  نوـنکا  مـه  اریز  دـننک ؛

.دنک یم  نیگنس  اه  نآ  اب  ییورایور 

تئرج و اهتـسینویهص  دـندوب ، دـحتم  مه  اب  یمالـسا  عماوج  رگا  : » تفگ هزغ  رد  نیطـسلف  مولظم  مدرم  تالکـشم  هب  هراـشا  اـب  يو 
« .دندرک یمن  ادیپ  ار  نیطسلف  مدرم  رب  ملظ  تراسج 

هیروس روشک  جاجح  اب  رادید 
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رد روضح  تساوخرد  قایتشا  اب  اه  تدـم  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  دـنم  هقالع  يروس  جاـجح  زا  يدادـعت  بش (1) ، هبنشود 
تفگ دوخ  یناریا  ناردارب  ینیما و  میهاربا  هللا  هیآ  اب  دندش و  رضاح  لیخدلارـصق » لته   » تاعامتجا نلاس  رد  دنتـشاد ، ار  ناریا  هثعب 

.دندرک وگو 

، یقارع يدمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  ناریا ، یللملا  نیب  نایراق  زا  یکی  طسوت  دـیجم  هللا  مالک  توالت  زا  سپ  هسلج ، نیا  رد 
هـسلج رد  نارـضاح  يارب  ار  لاسما  جـح  هرگنک  هب  بـالقنا  ربهر  ماـیپ  زا  ییاـه  شخب  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  یملع  تئیه  وضع 

.درک تئارق 

کت کت  هفیظو  رب  هزغ ، مدرم  هژیو  هب  نیطـسلف و  عوضوم  رد  یمالـسا  ياه  تلود  یخرب  یفاصنا  یب  يراک و  مک  هب  هراشا  اـب  يو 
.درک دیکأت  قیرط  ره  زا  اه  نآ  هب  کمک  ترورض  دوخ و  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  روما  هب  مامتها  رد  ناناملسم 

يروس نانامهم  ناملسم و  تلم  يارب  یناریا  جاجح  تسرپرس  نیشناج  يروس ، نارهاوخ  ناردارب و  ياضاقت  هب  رادید ، نیا  نایاپ  رد 
.درک اعد 

ناتسناغفا ياملع  اب  رادید 

اـملع و زا  یهورگ  هبنـش (2)  هس  زور  یناریا ، جاجح  تسرپرـس  نیـشناج  اب  یمالـسا  ياهروشک  ياهتیـصخش  ياـهتاقالم  همادا  رد 
روشک و نیا  نیشن  هعیش  قطانم  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تیامح  راتساوخ  دندرک و  رادید  ناشیا  اب  ناتسناغفا ، هعیش  نادنمـشیدنا 

.دندش یگنهرف  ياههمانرب  تیوقت  يارب  قطانم  نیا  ناناملسم  ياه  شالت  هب  هجوت 

رب ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  گرزب  ریثأت  هب  هراشا  اـب  ناتـسناغفا ، يدـنکیاد »  » تیـالو تراـیز  جـح و  سییر  یـسدقت ، ياـقآ 
زین ینید و  ياملع  برجم و  ناداتسا  مازعا  راتساوخ  روشک ، نیا  رد  هیملع  سرادم  سیسأت  ناتسناغفا و  نیشن  هعیش  قطانم  تیعضو 
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.دش هقطنم  نیا  هیملع  سرادم  زاین  دروم  ياه  باتک  لاسرا 

.دنا هدش  ناتسبرع  مزاع  جح  کسانم  ماجنا  يارب  يدنک  ياد  نیشن  هعیش  تیالو  زا  رئاز  رفن  دودح 700  لاسما  : » تفگ يو 

ندرک گنر  مک  يارب  شالت  ترورض  رب  دیکأت  اب  ناتسناغفا ، ياملع  رادید  زا  يدنـسرخ  زاربا  اب  ینیما  میهاربا  ياقآ  رادید ، نیا  رد 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  لـبق و  هراومه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  : » تفگ روشک ، نیا  فلتخم  ماوقا  مدرم و  نیب  تاـقالتخا 

« .تسا هدرک  کمک  روشک  نیا  هب  ناوت ، دح  رد  هتشاد و  يا  هژیو  تیانع  نآ  مدرم  ناتسناغفا و  هب  تبسن 

وریپ هعیـش و  یگمه  هک  تسا  رفن  نویلیم  کی  رب  غلاب  یتیعمج  ياراد  تسا و  عقاو  ناتـسناغفا  يزکرم  قطانم  رد  يدنک  ياد  تیالو 
.دنتسه (ع ) تیب لها  بتکم 

هیکرت جاجح  زا  یعمج  اب  رادید 

هب هراشا  اب  رادید  نیا  رد  ینیما  میهاربا  هللا  هیآ  .دندرک  رادید  یناریا  جاجح  تسرپرـس  نیـشناج  اب  هیکرت  رکبراید  جاجح  زا  یعمج 
رب ننست ، عیشت و  هژیو  هب  ناناملسم و  نیب  اه  هقیلـس  فالتخا  ندرک  گنررپ  فالتخا و  داجیا  يارب  مالـسا  نانمـشد  هفقو  یب  شالت 

.درک دیکأت  تاکرتشم  يور  قافتا  ناناملسم و  نایم  یلدمه  داحتا و  ترورض 

ندوب گنر  مک  زا  فسأت  زاربا  اـب  ینیما ، ياـقآ  دـش ، رازگرب  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  لـحم  رد  هک  هسلج  نیا  رد 
هب نیطسلف و  مولظم  ناملسم و  مدرم  زا  هبناج  همه  تیامح  ياج  هب  یمالسا  ياهروشک  زورما  : » دوزفا یمالـسا  عماوج  نایم  تدحو 

دهاش تشاد ، دوجو  یمالسا  داحتا  رگا  .دننک  یم  تیامح  یتسینویهص  میژر  زا  ای  دنا و  هدرک  توکـس  ای  هنافـسأتم  هزغ ، صوصخ 
« .میدوبن يا  هعجاف  نینچ 

تسناد و مالـسا  ناهج  يارب  يرگید  دـیدهت  ار  یمالـسا  ياهروشک  ناـناوج  ناـیم  رد  مالـسا  یناـبم  هب  تبـسن  داـقتعا  فعـض  يو 
.دش ناناوج  یتدیقع  ینابم  تیوقت  يارب  یمالسا ، نادنمشیدنا  املع و  شیپ  زا  شیب  شالت  راتساوخ 
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ياه هاگدـید  هب  هراشا  اب  مالـسا ، ناهج  رد  يرگ  یطارفا  اب  هزرابم  يارب  ناریا  تامادـقا  هنیمز  رد  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  ینیما  هللا  هیآ 
يارب یناوارف  یگنهرف  ياه  همانرب  ناریا  : » تفگ تدـحو  موزل  رب  ناشیا  دـیکأت  بـالقنا و  مظعم  ربهر  و  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما 

« .تسا هدرک  ییارجا  كرادت و  یمالسا ، بهاذم  بیرقت  ياه  شیامه  ریظن  یمالسا ، تدحو  داجیا 

اهتسشن اهدیدزاب و  ب :

ینامرد زکرم  زا  رادید 

تمسق زا  دیدزاب  نمض  ینیما  هللا  هیآ  .درک  رادید  هرونم  هنیدم  ینامرد  زکرم  زا  یناریا  جاجح  تسرپرس  نیشناج  هبنشود (1) ، زور 
زا یلخاد ، یفارگونوس و  بلق ، ياهـشخب  ناگدـننک و  هعجارم  نارامیب و  ياهنایار  تبث  شریذـپ و  لیبق : زا  زکرم  نیا  فلتخم  ياه 

.تفای یهاگآ  زین  هدش  يرتسب  نارامیب  تیعضو 

هعجارم دروم  هنیدم 5912  هب  نارئاز  دورو  يادتبا  زا  : » تفگ دـیدزاب  نیا  رد  هرونم  هنیدـم  ینامرد  زکرم  نامرد  ریدـم  ولناغم ، رتکد 
« .دنا هدش  يرتسب  فلتخم  ياه  شخب  رد  دروم  دادعت 199  نیا  زا  هک  هتفرگ  تروص  زکرم  نیا  هب 

ار شخب  نیا  رد  يرتسب  نارامیب  دادعت  دنا ، هدـش  يرتسب  شخب  رد  یبلق  تالکـشم  لیلد  هب  رفن  عومجم 56  رد  هک  نیا  نایب  اـب  يو 
.درک مالعا  رفن  راهچ  رضاح  لاح  رد 

رد نارئاز  يوس  زا  یتیاکش  نونکات  : » تفگ درک و  ریدقت  یکشزپ  هورگ  شالت  زا  رادید  نیا  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  نیـشناج 
« .تسا هدشن  شرازگ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هب  جح  یکشزپ  زکرم  تامدخ  هنیمز 

نویناحور نیطبار  اب  رادید 

.هجح يذ  اب 23  قباطم   87 / 10 / 2 - 1
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ياهتیلاعف زا  یـشرازگ  نیطبار  رادـید ، نیا  رد  .دـندرک  وگو  تفگ  رادـید و  ینیما  هللا  هیآ  اب  زین  یناحور  نیطبار  هبنشود (1) ، زور 
نیا رد  نویناحور  تیلاعف  زا  تیاضر  زاربا  اب  زین  ناـشیا  .دـنداد  هئارا  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  نیـشناج  هب  ار  دـعبهنیدم »  » یگنهرف

.درک رکشت  نانآ  تامحز  زا  جح ، مسوم  عطقم 

هنیدم داتس  ياضعا  اب  رادید 

ینیما ياقآ  .دندرک  رادید  جاجح  تسرپرس  نیـشناج  اب  هنیدم  داتـس  ياضعا  جح ، مسوم  ياهزور  نیرخآ  رد  هبنشجنپ (2) و  حبص 
ماظن يوربآ  ظفح  بجوم  اه  مادقا  هنوگ  نیا  : » تفگ درک و  یبایزرا  بسانم  ار  نارئاز  هب  یناسر  تمدـخ  تیعـضو  رادـید ، نیا  رد 

« .دوش یم  نامروشک  يارب  دنموربآ  یجح  يرازگرب  یمالسا و  يروهمج 

نیا جح  یلوبق  میالع  زا  : » دوزفا دناوخ و  يرورـض  زین  جح  ییارجا  ناراکردنا  تسد  يارب  ار  جح  رفـس  تاکرب  زا  يریگ  هرهب  يو 
« .دریگب شیوخ  تشز  ياهرادرک  اه و  یقالخادب  كرت  هب  میمصت  اج  نیا  زا  دروآ و  دوجو  هب  یلوحت  دوخ  رد  یجاح  هک  تسا 

.درک هیصوت  ناریا  هب  تشگزاب  رد  مدرم  روما  هب  رتشیب  یگدیسر  تیدج و  هب  ار  نالوؤسم  نینچمه  ینیما  ياقآ 

، دنراد روضح  رهش  نیا  رد  یناریا  جاجح  زا  رفن  رازه  یـس  زا  شیب  نونکا  هک  نیا  مالعا  اب  هرونم  هنیدم  داتـس  سیئر  رادید ، نیا  رد 
« .دبای یم  همادا  هبنش (4)  جنپ  دادماب  ات  هدش ، زاغآ  هعمج (3)  ادرف  زا  ناریا  هب  نارئاز  نیا  تکرح  : » تفگ

نیا رد  زین  هرونم  هنیدـم  رد  یمالـسا  يروهمج  ییامیپاوه  و  لیخدـلا »  » هناخزپشآ یکـشزپ ، ینامرد و  زکرم  جـح ، داتـس  نالوؤسم 
.دنتشاد روضح  رادید 

خیرات نامه  - 1
هجح يذ  اب 26  قباطم   87 / 10 / 5 - 2

هجح 1429 يذ  اب 27  قباطم   87 / 10 / 6 - 3
مارحلا 1430 مرحم  اب 4  قباطم   87 / 10 / 12 - 4
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هثعب ياه  تیریدم  اه و  تنواعم  تیلاعف  موس : شخب 

شهوژپ شزومآ و  تنواعم  . 1

هراشا

ياقآ نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  تیریدم  اب  نونک  ات  لاس  نامه  زا  هدـش و  لیکـشت  لاس 1370  رد  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم 
، یـشهوژپ عونتم  ياـه  هماـنرب  راد  هدـهع  مسوم  ریغ  رد  تنواـعم  نیا  .دـهد  یم  همادا  دوخ  ياـه  تیلاـعف  هب  رکـسعیضاق  یلع  دـیس 

.تسا یگنهرف  یشزومآ و 

تنواعم درکلمع  هراب  رد  شهوژپو  شزومآ  نواعم  نانخس 

یشهوژپ تامادقا 

لاس رد  يدایز  ياهراک  یشهوژپ  هزوح  رد  : » تشاد راهظا  جح  کسانم  عورش  هناتسآ  رد  رکسع ، یضاق  نیملسملا  مالسالا و  هجح 
تاقیم هرامش  هس  یسراف و  نابز  هب  جحلا  تاقیم  همانلصفود  جح و  تاقیم  همانلصف  رد  نآ  زا  يا  هنومن  هک  هدش  ماجنا  هتشذگ  ياه 

هدرک ادیپ  روشک  ناققحم  نایم  رد  ار  یبوخ  هاگیاج  بلطم ، هحفص  دودح 25000  اب  هک  تسا  هدیدرگ  رشتنم  یبرع  نابز  هب  جحلا 
.تسا

همه رد  ییادززکرمت  : » تفگ اـه  ناتـسا  زکرم  هب  هثعب  فلتخم  ياـه  شخب  ياـه  تیلاـعف  زا  یـشخب  يراذـگاو  صوصخرد  ناـشیا 
دیاب نیاربانب  دریگب ؛ تروص  تقد  اب  راک  نیا  هک  یطرـش  هب  تسا ، حرطم  قفوم  لصا  کی  ناونع  هب  یگنهرف  ییارجا و  ياه  شخب 

« .دوش ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یسانشراک  زا  سپ  راک ، نیا 

هک میا  هدرک  زاغآ  هتشذگ  ياه  لاس  زا  ار  ییادززکرمت  راک  ام  : » تفگ رکسع  یضاق 
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نارئاز يارب  ار  یـشزومآ  تاسلج  اه  ناتـسا  دوخ  هک  تسا  اـه  ناتـسا  رد  یـشزومآ  زکرمتم  تاـسلج  يرازگرب  نآ ، زا  هنومن  کـی 
همه دراوم  ریاس  رد  دـنوش ، یم  مازعا  مق  اـی  نارهت و  زا  نارنخـس  ناتـسا ، دوخ  توعد  هب  دراوم  یخرب  رد  اـهنت  دـننک و  یم  رازگرب 

«. دوش یم  كرادت  ناتسا  دوخ  رد  اه  همانرب 

هتفرگ رارق  فلتخم  ناگدنسیون  هدافتسا  هجوت و  دروم  روشک  رد  دامتعا  دروم  عبنم  ناونع  هب  تنواعم ، نیا  تادیلوت  : » داد همادا  يو 
« .میا هدرک  هئارا  دنم  هقالع  هب  دیلوت و  باتک  کی  هتفه  ره  رد  نیگنایم  روط  هب  هتشذگ  لاس  رد  .میدنسرخ  تهج  نیا  زا  ام  و 

دیاـقع نییبت  هلمج  زا  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  رثا  زا 600  شیب  نوگانوگ  نابطاخم  هب  هجوت  اب  رـضاح  لاـح  رد  : » درک حیرـصت  يو 
رد جح  اه ، همانرفـس  تیباهو  تاهبـش  هب  ییوگ  خـساپ  نکاما ، یفرعم  مالـسا ، خـیرات  جـح ، کسانم  جـح ، فراعم  رارـسا و  هعیش ،

« .تسا هدش  رشتنم  پاچ و  تایاور و ...  رد  جح  نآرق ،

: تشاد راهظا  هدوب  هارمه  دصرد  یلا 30  دشر 20  زا  هتشذگ  هب  تبسن  شهوژپ  هزوح  رد  ام  يدیلوت  ياهراک  هک  نیا  نایب  اب  ناشیا 
.دیسر دهاوخ  پاچ  هب  رثا  دصکی  دودح  عومجم  رد  پاچ ، هدامآ  ياه  باتک  باستحا  اب  نونک  ات  جح 86  زا  سپ  »

حیرصت تسا ، یعامتجا  یـسایس و  فادها  جح ، فادها  زا  یکی  هک  نیا  نایب  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم 
، هداد رارق  هجوت  دروم  رگید  بهاذـم  ناـیدا و  یمالـسا و  بهاذـم  هاگدـید  زا  هلمج  زا  فلتخم و  ياـه  هیواز  زا  ار  جـح  اـم  : » درک
ات میا  هدرک  پاچ  یمالـسا  يروهمج  اب  اه  نآ  تابـسانم  طباور و  عون  یمالـسا و  ياهروشک  اب  نارئاز  ییانـشآ  يارب  زین  ار  یباـتک 

طابترا قطانم  نیا  ناناملـسم  اب  رت  تحار  هدـش ، انـشآ  اهروشک  نیا  اب  دـنناوتب  جـح  هب  فّرـشت  زا  شیپ  باتک ، نیا  هعلاطم  اب  نارئاز 
« .دننک رارقرب 

یفرعم هنیمز  رد  باتک  تسیود  زا  شیب  نونک  ات  نایعیـش  هیلع  یفنم  تاغیلبت  نویباهو و  ياـه  ینکفا  ههبـش  هب  هجوت  اـب  : » تفگ يو 
رشتنم هعیش  دیاقع  زا  يرادساپ  هعیش و 
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ياه شهوژپ  هئارا  ددـص  رد  نانچمه  دـنک و  فرطرب  ار  دوجوم  ءالخ  هتـسناوت  يدایز  دودـح  اـت  اـه  باـتک  نیا  عومجم  هک  هدـش 
«. میتسه نادنم  هقالع  هب  باتک  تروص  هب  هصرع  نیا  رد  يرگید 

یشزومآ تامادقا 

: تفگ دوش ، یم  رازگرب  ینادـیم  تروص  هب  نارئاز  یـشزومآ  زکرمتم  تاسلج  هک  نیا  هب  هراشا  اـب  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواـعم 
رارق اه  ناوراک  رایتخا  رد  یشزومآ  ياه  لصفرس  یشزومآ و  ياه  يد  یـس  هنیدم ، هکم و  هب  طوبرم  ریواصت  اه و  هشقن  هلاس  همه  »

« .دنریگب هرهب  نارئاز  شزومآ  يارب  تاناکما  نیا  زا  همانرب  قبط  ات  دریگ  یم 

ناوراک هنایلاس  يریگ  لکـش  لیلد  هب  دندوب  جح  هب  نتفر  راظتنا  رد  ینالوط  نایلاس  هک  ینارئاز  شزومآ  ناکما  زورما  ات  : » دوزفا يو 
اهـشزومآ سپـس  زاغآ و  یناسر  عالطا  دـعب  هب  مان  تبث  نامز  زا  تسا  رارق  مادـقا ، تسد  رد  ياهیزیر  همانرب  اب  اما  دوبن ، رودـقم  اـه 

« .دوش ماجنا 

رد یگنهرف  يونعم و  لوحت  داجیا  جح  رد  ام  فادها  زا  یکی  : » تفگ تسین ، ام  شزومآ  بطاخم  یجاح »  » اهنت هک  نیا  نایب  اب  يو 
اقترا ار  اه  نآ  یگنهرف  يونعم و  حطس  هداد ، رییغت  ار  شیوخ  نایفارطا  سپس  دوخ و  ادتبا  دناوتب  یجاح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ رئاز 

« .دشخب

، روشک رانک  هشوگ و  رد  نیبطاـخم  عونت  یگدـنکارپ و  یگدرتسگ ، لـیلد  هب  جاـجح  همه  شزومآ  یهد  ناـماس  : » داد همادا  ناـشیا 
يراذگ هیامرـس  هنیمز  نیا  رد  مرتحم  تلود  هک  دبلط  یم  تسا و  جراخ  هثعب  هدـهع  زا  هک  تسا  يدایز  تارابتعا  هجدوب و  دـنمزاین 

« .دنک

، هدرک عمج  هفرع و ....  نابرق ، دیع  دننام  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  ار  دوخ  لاس  دنچ  نارئاز  اه ، ناوراک  یخرب  : » درک حیرـصت  يو 
اب یتئیه  تروص  هب  ار  دوخ  طابترا 
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رارمتـسا تسا - هعماـج  رد  ینید  ياهدـنویپ  شرتسگ  يارب  یبوخ  تیفرظ  هک  تکرح - نیا  میراودـیما  هک  دـنهد  یم  همادا  اـه  نآ 
«. دوش لماش  ار  جاجح  همه  هتفای ،

ساسا نیمه  رب  .دنتسه  یبالقنا  ماظن  کی  هدنیامن  یمالـسا و  يروهمج  ریفـس  یعون  هب  ام  نارئاز  : » درک ناشن  رطاخ  رکـسع  یـضاق 
اهروشک رگید  نارئاز  يارب  اه  نآ  راتفر  هللاءاش  نا  ات  میا  هداد  ماجنا  نارئاز  يراتفر  یقـالخا و  شزومآ  ياتـسار  رد  يداـیز  شـالت 

« .دشاب وگلا 

یگنهرف تامادقا 

یم نآ  هلمج  زا  هک  هدرک  يزیر  همانرب  ار  یگنهرف  تکرح  دـنچ  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  : » تشاد راهظا  رکـسع  یـضاق  ياـقآ 
هب هک  نادیهش - اب  یبش  مسارم  اه و  ناوراک  نیب  رد  هدش  عیزوت  بتک  ساسا  رب  یناوخ  باتک  تاقباسم  یگنهرف ، تاقباسم  هب  ناوت 

« .درک هراشا  دزادرپ - یم  ناوراک  نامه  ياه  هداوناخ  ادهش و  زا  لیلجت 

نیا عوضوم  : » تفگ دوش ، یم  رازگرب  هرـس ) سدق  ) ماما ترـضح  هرطاخ  دای و  تشاد  یمارگ  يارب  هک  يا  همانرب  صوصخ  رد  يو 
شزومآ و نواـعم  .تسا » یمیهاربا  جـح  ياـیحا  رد  ناـشیا  شقن  و  هرـس ) سدـق  ) ماـما ترـضح  تیـصخش  تمظع و  نییبـت  هماـنرب 

یمومع تاعالطا  يواح  هک  گنر  راـهچ  تروص  هب  راـی » میرح  رد   » هماـن هژیو  هک  درک  حیرـصت  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  شهوژپ 
.تسا هدش  عیزوت  رفن  رازه  یس  دودح  نیب  رد  رفس  زا  شیپ  تسا ، نارئاز  يارب  زاین  دروم 

، مجح تیاباگیگ  اب 480  هنیدـم  هکم و  رد  یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  تنواعم ، نیا  لاسما  ياـه  يروآون  زا  یکی  : » دوزفا يو 
لکـش هب  اه  نآ  لاقتنا  هارمه و  نفلت  رد  هدافتـسا  لباق  رازفا  مرن  تسیب  دودح  هئارا  یعرـش ، لئاسم  هب  ییوگ  خساپ  يارب  ایوگ  نفلت 

« .دننک هدافتسا  اه  نآ  زا  دنناوت  یم  نارئاز  هک  تسا  ثوتولب » »

رگید یکی  نارئاز  رفس  زا  شیپ  عجارم ، ياواتف  نیرخآ  تفایرد  : » درک دیکأت  يو 
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مّظعم عجارم  ياواتف  هتفرگ ، تروص  تارمج  یمر  اعسم و  رد  هک  یتارییغت  هب  هجوت  اب  لاثم  يارب  .تسا  تنواعم  نیا  ياه  تیلاعف  زا 
« .دنوشن یحور  بارطضا  لکشم و  راتفرگ  نارئاز  ات  میدرک  لقتنم  اه  ناوراک  مرتحم  نویناحور  هب  میدرک و  يروآ  عمج  ار  دیلقت 

رد : » تفگ درک و  یبایزرا  بوخ  ار  فلتخم  ياه  هزوح  نادـنمرنه  اـب  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  طاـبترا  رکـسع ، یـضاق  ياـقآ 
هک یلکش  هب  میا ، هدرک  دیلوت  هتشذگ  ياه  لاس  رد  ار  یبوخ  ياهراک  یشاقن و ...  سکع ، یتسد ، عیانص  یمسجت ، ياهرنه  شخب 

میا و هدرک  رارقرب  هیوسود  لماعت  طابترا و  زین  امنیـس  هصرع  نادنمرنه  نازاس و  ملیف  اب  .تسا  هدـمآرد  هزوم  کی  تروص  هب  زورما 
.دنا هدرک  دیلوت  امیس  ادص و  جح  روما  يراکمه  اب  ار  یبوخ  ياهراک  اه  نآ 

، تسا یتسه  ناهج  ادخ و  هب  ناسنا  هجوت  هلیـسو  یمدآ و  حور  هدـنهد  لقیـص  مالـسا  ناهج  رد  رنه  هک  نیا  نایب  اب  رکـسع  یـضاق 
يرنه رثا  شنیرفآ  هب  رداق  هدش و  فرـشم  هرمع  جح و  هب  هک  ینادنمرنه  همه  زا  یناوخارف  یط  لاس  ره  نایاپ  رد  : » درک ناشن  رطاخ 

زا ناکما  ّدح  ات  میراد  یعـس  ام  .دننک  هئارا  جح  گنهرف  هنیمز  رد  ار  دوخ  يدیلوت  راثآ  ات  مینک  یم  توعد  دنتـسه ، جـح  هنیمز  رد 
« .مینک هدافتسا  جح  فلتخم  ياه  هولج  دیلوت  يارب  دارفا  نیا  ناوت  تیفرظ و 

یگنهرف ياه  همانرب  هعسوت 

جح و تیمها  گنهرف و  صوصخ  رد  هنافسأتم  .دننک  کمک  دیاب  همه  جح  گنهرف  شرتسگ  ثحب  رد  : » تفگرکسع یضاق  ياقآ 
سرادم و یسرد  ياه  باتک  زا  معا  یلیصحت  فلتخم  عطاقم  یشزومآ  نوتم  رد  یـصاخ  هژیو و  بلطم  نآ ، فلتخم  داعبا  تخانش 

فرـشم جح  هب  لماک  تریـصب  یگدامآ و  اب  مدرم  ات  مینک  ریگارف  ار  جـح  یگنهرف ، ظاحل  هب  دـیاب  ام  .دوش  یمن  هدـید  یهاگـشناد 
يراکمه ورگ  رد  مهم ، نیا  هک  دنوش 
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«. تسا روشک  فلتخم  ياه  شخب  اه و  نامزاس  اه ، هناسر 

رتشیب دیرخ  رد  مدرم  درک  يور  لماوع  للع و  صوصخ  رد  : » تفگ روشک  زا  زرا  جورخ  تاغوس و  هلأسم  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  يو 
موسر بادآ و  هب  لماوع  نیا  زا  هلـسلس  کی  اه  یجنـسرظن  نیا  ساسا  رب  .میا  هداد  ماجنا  یملع  ياـه  یجنـسرظن  تاـغوس ، دـح  زا 

رد تساک و  تاعقوت  نیا  زا  يدایز  دودح  ات  ناوت  یم  هدرتسگ  یگنهرف  راک  اب  هک  ددرگ  یمرب  دـنراد ، رئاز  زا  هک  یتاعقوت  مدرم و 
«. درک يریگولج  روشک  زا  زرا  نیگنس  جورخ  زا  تاغوس ، دیرخ  شهاک  اب  هجیتن 

هکبـش زا  یکی  زا  لایرـس  تروص  هب  تسا  رارق  هک  هدش  هیهت  هنادقتنم  هاگن  اب  تاغوس  هنیمز  رد  یملیف  رـضاح  لاح  رد  : » دوزفا يو 
«. دوش شخپ  امیس  ياه 

، هدرشف ياه  حول  فلتخم و  ياهعطق  رد  باتک  هاجنپ  هعومجم  لماش  لاسما  جح  رد  یگنهرف  هتسب  عیزوت  زا  رکسع  یضاق  یلعدیس 
باجح و نیون  يوگلا  یحارط  : » تفگ داد و  ربخ  تایلاع  تابتع  نارئاز  هژیو  ریوصت  ملیف و  زین  ناداتـسا و  املع و  ینارنخـس  يواح 

عیزوت هارمه ، نفلت  يور  بصن  لباق  طـبترم  رازفا  مرن  يواح 25  درـشف  حول  هئارا  وگلا ، نیا  زا  هدافتـسا  يارب  رئاز  ناوناب  هب  هیـصوت 
ینید و تاهبـش  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  بوتکم  رثا  دـص  زا  شیب  پاچ  یناوخ ، باتک  هقباـسم  يرازگرب  يارب  فلتخم  ياـه  باـتک 

زاربا يو  تـسا .» يراـج  لاـس  رد  تنواـعم  نـیا  ياـه  تیلاـعف  رگید  زا  اـه  ناوراـک  رد  داـشرا  هورگ  یگنهرف و  ياروـش  لیکــشت 
.میشاب یناریا  نارئاز  رب  هضیرف  نیا  رتشیب  يراذگریثأت  رد  گرزب  یلوحت  دهاش  جیردت  هب  اه  همانرب  نیا  هجیتن  رد  درک  يراودیما 

( یگنهرف روما  يزیر و  همانرب  لوؤسم   ) يراصح نیملسملاو  مالسالا  هجح  اب  هبحاصم 

هب دنشاب و  یم  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  همانرب  حرط و  لوؤسم  يراصح  ياقآ 
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: تشاد راهظا  ییوگو  تفگ  رد  يو  .درذگ  یم  شخب  نیا  رد  ناشیا  تیلاعف  زا  مین  لاس و  کی  تدم 

يزادنا هار  رد  ًاعون  دـعب  هب  لاـس 57  زا  نادـمه ، رد  یگنهرف  هناـخباتک  لوؤسم  رادـباتک و  ناونع ، هب  یناوجون  زا  ار  یگنهرف  راـک 
سپس ریبکریما و  هاگشناد  رد  هیقف  ّیلو  داهن  لوؤسم  یهاگشناد ، سیردت  هقباس  لاس  .ما 15  هتشاد  تکراشم  یگنهرف  ياه  تیلاعف 
تدم هب  هزوح  یلاع  يراوش  کیژتارتسا  يزیر  همانرب  لوؤسم  روشک و  زا  جراخ  هّیملع  سرادم  اه و  هزوح  نامزاس  یـشهوژپ  ریدم 

تاعلاطم لـک  ریدـم  رون و  راـظتنا  هسـسؤم  یـشهوژپ  نواـعم  نارهاوخ ، هزوح  زکرم  یـسرد  يزیر  هماـنرب  ریدـم  يدـنا ، لاـس و  ود 
یمالـسا تاغیلبت  رتفد  یغیلبت  یگنهرف - يزیر  همانرب  تاعلاطم  لک  ریدـم  سرادـم و  نامزاس  یناهج و  زکرم  يانما  تئیه  يدربهار 
تموکح يوس  هب  نارهاوخ ، هزوح  تیریدـم  زکرم  یـسرد  بتک  رـصاعم ، یگنهرف  یـسایس - خـیرات  باـتک  نم  تاـفیلأت  زا  .مدوـب 

.مراد ماجنا  تسد  رد  زین  ییاه  حرط  اه و  هژورپ  تسا و  هدشن  پاچ  باتک  دلجم  نیدنچ  يدهم و  ترضح  یناهج 

؟ تسا هتفرگ  لکش  هنوگچ  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  رد  یگنهرف  روما  * 

تحت یتیریدم  دش ، ماجنا  ترایز  جح و  هزوح  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  رد  لاس 86  لیاوا  رد  هک  يراتخاس  رظن  دـیدجت  رد 
رد یگنهرف  ياه  تیلاعف  هیلک  هب  یهد  نامزاس  فدـه  اـب  دـش ؛ هفاـضا  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  هب  تاراـشتنا  تاـغیلبت و  ناونع 

.یگدنیامن هزوح 

؟ هدوب هچ  جح 87  رد  یگنهرف  روما  ياه  تیلاعف  اه و  حرط  نیرت  مهم  * 

هیلک هب  یشخب  ماجـسنا  اه ، نآ  نیرت  مهم  زا  .دش  هدید  كرادت  جح 86  يارب  يددـعتم  یگژیو  اب  یگنهرف  همانرب  کی  لاس 86  رد 
هک دوب  جح  يونعم  یگنهرف  ياهدرواتسد  يزاسرادیاپ و  لصا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هیلک  رد  فده  تدحو  اه و  تیلاعف 
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.تفرگ رارق  هجوت  دروم  انبم  ناونع  هب 

ياه همانرب  لوصا  نیا  هب  هجوت  اب  ام  دوب و  هعماج  هب  يونعم  یگنهرف - هیحور  يّرـست  يارب  تیفرظ  نیا  زا  يریگ  هرهب  رگید  فدـه 
.میداد رارق  ییاه  هصخاش  مه  مادک  ره  يارب  میدرک و  میسقت  رفس  زا  دعب  نیح و  لبق ، عطقم  هس  هب  ار  یگنهرف 

هب تیانع  اب  راک ، نیا  رد  .دوب  یعاسم  کیرـشت  یعمجدرخ و  ناونع  هب  ناوراـک  رد  یگنهرف  يراوش  نتفرگرارق  روحم  رگید ، هتکن 
میراودـیما هدـش و  يرگنوـس  همه  نیارباـنب  دـنوضع ، نارئاز  هدـنیامن  نینچمه  هنیعم و  نیعم و  کـشزپ ، ریدـم ، یناـحور ، هک  نـیا 

.دوش داجیا  هیور  تدحو 

: زا دنا  ترابع  اه  نآ  مها  هک  میدرک  لیمکت  حالصا و  ار  راک  نیمه  لاس 87  رد 

.دش هئارا  يا  همانرب  بوچراچ  زور  ره  يارب  میدرک و  يراذگ  مان  مسوم  تایضتقم  اب  بسانتم  ار  مسوم  ياهزور  هعومجم 

.دیدرگ هئارا  یلودج  يدنب و  نامز  همانرب  کی  نآ  يارب  میدناجنگ و  اه  همانرب  لد  رد  ار  یلم  ینید و  ياه  تبسانم 

شقن رب  هوالع  یعامتجا  ترشاعم  يراتفر ، لئاسم  هب  تبسن  داشرا  ياه  هورگ  دش و  هئارا  رتفد  تروص  هب  داشرا ، هورگ  لمع  همانرب 
دوخ لرتنک  تحت  ار  داوس  مک  فیعـض و  دارفا  ناوراک ، هتخیهرف  ياضعا  زا  کی  ره  همانرب  نیا  رد  .دـندوب  مه  هورگرـس  يداـشرا ،

.دنراد یتیامح  شقن  نیاربانب  دیاین ؛ شیپ  ندش  مگ  لامعا و  رد  هابتشا  ات  دنهد  یم  رارق 

مدع رطاخ  هب  لاسما  اما  دوب ، هدش  هتـشاذگ  اه  ناوراک  هدهع  هب  اًلماک  اوتحم  دیلوت  لبق ، لاس  مه  یگنهرف  تالوصحم  دیلوت  هرابرد 
رایتخا رد  دـیلوت و  اوتحم  اه ، ناوراک  مامت  رد  هیور  تدـحو  یگنهامه و  یفیک و  ياقترا  اـه ، ناوراـک  رد  اوتحم  دـیلوت  یـسرتسد 
.دش هئارا  هقباسم  تالاؤس  لودج و  هچباتک  همان ، هژیو  هلاقم و  روشورب ، يدیس ، باتک ، بلاق  رد  تادیلوت  نیا  .تفرگ  رارق  نانآ 
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؟ تسا هدوب  هچ  نات  مسوم  زا  لبق  تامادقا  * 

نیرت مهم  هک  هدـش  ینیب  شیپ  ياه  همانرب  اه ، نآ  ندرک  یتایلمع  يارب  اه  ناوراک  ناریدـم  هب  غالبا  اوتحم و  دـیلوت  يزیر و  هماـنرب 
نیا هک  دوب ، تیوضع  ياه  تراک  رودـص  يارب  داشرا  هورگ  یگنهرف و  يراوش  ياضعا  تاصخـشم  سکع و  لاـسرا  یفرعم و  نآ 

.تسا هدش  ماجنا  مه  راک 

؟ تسا هتفرگ  ماجنا  يا  هزات  مادقا  هچ  لاسما  يراذگ  مان  هب  هجوت  اب  * 

هورگ لمع  .ددرگ  یم  بوسحم  جـح  یگنهرف  روما  رد  يروآون  یگزات و  نیاربانب ، دوب ، ینیون  یگنهرف  مادـقا  کی  اـم  راـک  نوچ 
تدـش هب  اه  ناوراک  رد  اه  يراجنهان  دوش ، یتاـیلمع  یتسرد  هب  راـک  نیا  رگا  .تسا  یگنهرف  يزیر  هماـنرب  رد  يروآون  زین  داـشرا 

.دبای یم  شهاک 

زا توافتم  یـشور  هک  سکع  ریواصت و  زا  هدافتـسا  اب  تنیوپرواپ و  قیرط  هب  کسانم  شزومآ  هلبق ،» رفاسم   » يدیـس دیلوت  ماقم  رد 
.تسا هدش  هئارا  تسا  لبق  یشزومآ  ياه  شور 

؟ دیراد راک  روتسد  رد  ییاه  همانرب  هچ  لاسما  مسوم  رد  * 

باتک .تسا  یمومع  تاعالطا  رب  ینتبم  یتبسانم ، یعوضوم و  هقباسم  جنپ  یناوخ و  باتک  هقباسم  ود  هقباسم ؛ ناونع  تفه  یحارط 
ماـما هبعک ، دولوم  هقباـسم  هنیدـم و  رد  (س ) ارهز ترـضح  و  (ص ) ربماـیپ دروم  رد  ناونع  جـنپ  و  نتـسیز » هنوگچ   » و جـح » بادآ  »

.هدش غالبا  زین  زیاوج  يادها  هدنرب و  دارفا  باختنا  هوحن  ياه  همان  نییآ  تاقباسم و  ياهدیلک  عیزوت و  هکم  رد  جع ) ) يدهم

اه ناوراک  هثعب و  رد  یمیهاربا » جـح  ماما و   » مان اب  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لحار  ماما  تشاد  گرزب  يارب  يا  هژیو  هماـنرب  نینچمه 
نیب ریثکت و  هدوب ، هرس ) سدق  ) ماما يراتفر  یقالخا و  هریس  زا  یشخب  هک  قدص » تیآ   » و رون » هداب   » هچباتک ات  ود  هدش و  رازگرب 
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.تسا هدش  عیزوت  مسارم  نیا  رد  ییاوتحم  يریگ  هرهب  يارب  اه  ناوراک 

؟ تسا هدوب  هچ  اه  همانرب  نیا  يارجا  هب  تبسن  تراظن  یگنوگچ  * 

: میتشاد تراظن  لامعا  يارب  هفلؤم  دنچ  ام 

؛ اه نآ  ياه  شرازگ  تفایرد  انبم و  تنواعم  ياهطبار  اب  یگنهامه  . 1

؛ میقتسم تروص  هب  داشرا  یگنهرف و  ياهاروش  درک  لمع  شرازگ  تاسلج و  تروص  یبایزرا  تفایرد و  . 2

تروص هب  لاسما  زا  راب  نیلوا  يارب  هک  يا  هقطنم  ياهداتـس  اه و  ناوراک  هب  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  ناگدـنیامن  یـشکرس  . 3
.تسا هدش  ماجنا  دودحم 

؟ تسا هزادنا  هچ  تاقباسم  یگنهرف و  روما  رد  نارئاز  لابقتسا  * 

شیازفا رگ  ناشن  تاوزج ، نیا  ریثکت  يارب  ناوراک  ناریدـم  ررکم  تاعجارم  اما  میداد ، هخـسن  تسیب  ناوراک  ره  هب  طسوتم  روط  هب 
.تسا ناگدننک  تکرش 

؟ دیراد اه  ناوراک  نارئاز  لماوع و  یگنهرف  ياقترا  يارب  يدیدج  داهنشیپ  هچ  * 

هنوگچ هک  داد  دای  ییارجا  لماوع  هب  دیاب  .میتسه  یگنهرف  تیریدم  ياه  هاگراک  يرازگرب  دـنمزاین  ًامتح  ییارجا  لماوع  هب  تبـسن 
.دننک تیریدم  ار  یگنهرف  ياه  تیلاعف 

ياه تیلاعف  ِيداتـس  شخب  میهد ، رارق  رظندـم  مه  ار  یگنهرف  تیریدـم  ییاناوت  ياهکالم  دـیاب  ناریدـم  نویناـحور و  شنیزگ  رد 
مـسوم يداتـس  ياهورین  ندید  هنانیب  عقاو  موس ، راک  دنک و  ادیپ  مجـسنم  یتیریدم  دوش و  جراخ  یتیریدـم  تتـشت  زا  دـیاب  یگنهرف 

.دنوش رت  هنانیب  عقاو  ییاناوت  دادعت و  رظن  زا  دیاب  هک  تسا 

، نآ ساسا  رب  دوش و  ماجنا  يدنب  پیت  ساسا  رب  يزیر  همانرب  دیاب  هک  تسا  نارئاز  يدنب  پیت  راک  نیرت  یلصا  نارئاز ، تبسن  هب  اما 
تقو همه  دیابن  هک  اه - همانرب  مجح  ندرک  دودـحم  نیع  رد  نینچمه  .دـشاب  توافتم  پیت  ره  یگنهرف  ياه  هتـسب  مه  همانرب و  مه 

رئاز
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رب ینتبم  دـیاب  اـه  يزیر  هماـنرب  ماـمت  هتبلا  .دریذـپب  تروـص  هئارا  شور  اوـتحم و  دـیلوت  رد  تیباذـج  عوـنت و  تیاـعر  دـنک - رپ  ار 
.ددرگ رتراذگرثا  رت و  هنانیب  عقاو  ات  دوش  ماجنا  یجنسزاین 

ادـیپ یـسرتسد  نابطاخم  یعقاو  ياهزاین  هب  ات  تسام  رظندـم  یفاـشتکا  یـسانشزاین  هکلب  تسین ، روظنم  یمـالعا  زاـین  اتـسار  نیا  رد 
.مینک

؟ دراد ققحت  ناکما  هنوگچ  یگنهرف  مجسنم  تیریدم  * 

لکـش یگنهرف  روما  داتـس  تسا  رتهب  دریگب ، لکـش  یگنهرف  تنواعم  مان  هب  يراتخاس  هاگیاج  کـی  هک  نیا  ياـج  هب  منک  یم  رکف 
یم هرادا  یسییر  یـشخب  دراد ، ییاروش  یـسییر و  ًارهق  داتـس  نآ  دنـشاب و  نآ  وضع  طبترم  ای  دنم و  هقالع  ياه  شخب  همهو  دریگب 

قیالع و اه و  هزیگنا  .دراد  مه  اروش  دراد و  يوق  يوزاب  نوچ  دنام ، یمن  نیمز  اهراک  تروص  نیا  رد  ییاروش ، مه  یـشخب  دوش و 
.دوش یمن  هتفرگ  هدیدان  مه  اه  هقیلس 

، شهوژپ شزومآ و  تنواعم  .دوش  هتفرگ  راک  هب  مه  اه  هزیگنا  همه  نمـض  رد  دوش و  رت  مجـسنم  راـک  مه  هک  دوش  یم  ثعاـب  نیا 
.دنشاب داتس  نیا  علض  جنپ  دنناوت  یم  تنس  لها  تیریدم  ترایز و  جح و  نامزاس  نویناحور ، تنواعم  للملا ، نیب  روما 

یگنهرف ياهزاین  نیمأت  ياتسار  رد  دیدج  تاراکتبا  اه و  حرط  داجیا  ای  فعـض  طاقن  عفر  يارب  یلیمکت  همانرب  هچ  مسوم  زا  دعب  * 
؟ دیراد جاجح 

رگید اهداوس و  مک  ناداوس و  یب  يارب  یکی  میتسه ؛ یتآ  لاـس  يارب  بطاـخم  يدـنب  هقبط  ياـنبم  رب  هماـنرب  کـیکفت  یپ  رد  اـًلوا ،
، ًاثلاث .تسا  نویناحور  ناریدم و  یهیجوت  یشزومآ ، هاگراک  يارجا  یحارط و  ًایناث ، .تسا  راک  لقادح  نیا  اه ، هدرک  لیصحت  يارب 

ندرک یتایلمع  ًاعبار  نارئاز و  يزاـس  هداـمآ  يارب  یفکم  تصرف  هب  یباـیتسد  يارب  اـه  هماـنرب  يارجا  غـالبا و  ناـمز  نتخادـنا  ولج 
.رفس زا  سپ  ياه  همانرب 

درب شیپ  يارب  اه ، ناوراک  یگنهرف  ناگدبز  يریگراک  هب  ترورض  هب  هجوت  اب  * 
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؟ دیا هتفرگ  رظن  رد  نانآ  شزیگنا  تیوقت  يارب  یمادقا  هچ  نات ، یگنهرف  دصاقم 

دـنراد و یهلا  ياضر  بلج  يارب  ار  مزال  هزیگنا  ًاقیمع  نارئاز  اریز  مینک ؛ گنررپ  ار  يدام  ياـه  هزیگنا  دـیابن  هک  مینک  یم  رکف  اـم 
ناشیارب یتراک  نانآ ، رابتعا  یهد و  صخـشت  تهج  لاح ، نیع  رد  .دـننک  یتمدـخ  دنـشاب و  هتـشاد  یـشقن  هک  دنتـسه  نیا  ناهاوخ 

تـسا نکمم  یتح  دریگ ، یم  رارق  قیوشت  دروم  یـضتقم  وحن  هب  هنومن  ياروش  یگنهرف ، ياهاروش  نایم  زا  ًانمـض  .میا  هدرک  رداص 
.دنوش فرشم  زین  هرمع  يونعم  رفس  هب 

؟ دیناد یم  ییاهزیچ  هچ  ار  نات  یگنهرف  ياهراک  يورارف  ياه  بیسآ  نیرت  مهم  * 

.یگنهرف ياهراک  رد  يریگ  میمصت  یتیریدم و  زکارم  ددعت  لوا :

.مجسنم تروص  هب  یگنهرف  نیون  ياه  همانرب  هب  تبسن  نویناحور  ناریدم و  زا  یشخب  ییانشآان  مود :

.اه نآ  يداوس  یب  نارئاز و  رثکا  يالاب  نس  موس :

؟ دیا هتفرگن  راک  هب  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  جح  مسوم  يارب  يرگید  یگنهرف  ياه  تیفرظ  هچ  دینک  یم  رکف  * 

حطـس نیرتشیب  دنهد و  یم  ماجنا  ییالاب  یلیخ  هزیگنا  قوش و  اب  ار  نآ  دنیآیم ، جح  هب  راب  کی  رمع  لوط  رد  مدرم  رثکا  هک  اجنآ  زا 
دوجو حطس  نیرتالاب  رد  یگنهرف  يونعم و  ینید ، یـشخب  لماعت  يارب  ام  داقتعا  هب  رظن  نیا  زا  .دنراد  ار  تیونعم  بسک  یگدامآ و 

یبلط و تیلالح  محر ، هلـص  لام ، یکاپ  تئارق ، حیحـصت  هلمج  زا  دنهدب ، هیور  رییغت  دـنهاوخ  یم  داوساب  داوس و  یب  دارفا  .دـنراد 
رد .دـنک  یم  داجیا  یبلق  راسکنا  مه  دراد و  یعـضو  رثا  مه  لامعا ، نیا  دـنراد و  یگدامآ  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  نآ ، دـننام 

.درب یم  الاب  يونعم  شریذپ  يارب  ار  یگدامآ  حطس  هجیتن 

يارب یمدآ  بلق  حور و  ینامز  چـیه  دـیاش  .دـنک  یم  ار  راک  نیا  هزیگنا  لیم و  اب  درب و  یم  يدام  تاـقلعت  زا  جـح  رفـس  رد  یمدآ 
نیمه هب  .دشابن  هزادنا  نیا  هب  يونعم  لوحت 
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هبون هب  مه  هجوت  نیا  دننک و  یم  لابقتـسا  هقردـب و  ار  یجاح  یبادآ  کی  اب  دـنراد و  هدرتسگ  هجوت  یجاح  هب  مه  نارگید  تبـسن ،
ماگنه هب  میا  هتفگن  یجاح  هب  میا و  هدرکن  هدافتـسا  تیفرظ  نیا  زا  زونه  اـم  دـهد و  یم  رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  ییـالاب  تیفرظ  دوخ ،

.دشاب یم  هدافتسا  لباق  هک  تسا  گرزب  یلیخ  ياه  تیفرظ  نآ  زا  یکی  نیا  .دنک  لقتنم  ار  جح  تایونعم  هنوگچ  تعجارم 

؟ دید كرادت  ناوت  یم  یگنهرف  ياه  همانرب  هچ  یناریا  ریغ  جاجح  روشک و  زا  جراخ  نایناریا  يارب  * 

نیمه هطساو  اب  مینک و  ییاسانش  ار  اه  یجاح  لبق  زا  میناوت  یم  فلتخم ، ياهروشک  یمالسا  تاسسؤم  اب  طابترا  يرارقرب  قیرط  زا 
هب هتبلا  .میراذگب  ناشرایتخا  رد  بسانم  یگنهرف  يدنب  هتسد  اب  ییاه  همانرب  أدبم  رد  میراد ، لماعت  اه  نآ  اب  هک  زکارم  تاسـسؤم و 

یجاح همه  ولو  اتسار ، نیا  رد  .تسین  ریذپ  ناکما  هتسب  نیا  نتشاذگ  رایتخا  رد  دراد ، دوجو  مسوم  رد  هک  ییاه  تیدودحم  هطساو 
للملا نیب  روما  تنواعم  یتیلوؤسم  هطیح  رد  راک  نیا  هتبلا  هک  میهد  ششوپ  ار  اه  نآ  زا  یضعب  میناوت  یم  اما  میهدن ، شـشوپ  ار  اه 

.دراد اج 

؟ دیراد يداهنشیپ  هچ  جاجح  يونعم  ياقترا  يارب  یگنهرف  لوؤسم  ناونع  هب  * 

هفطاع و دشاب ، راعـش  روعـش و  نیب  یقیفلت  هک  مینک  دـیلوت  ار  ییاه  همانرب  تسا  مزال  دورب ، الاب  نیبطاخم  يونعم  هرهب  میهاوخب  رگا 
عادو يارب  یکی  و  ادخ ) اب  نامیپ  ) هکم اب  عادو  يارب  یکی  هک  میدرک  نیودت  يا  همان  نامیپ  ام  لبق  لاس  رد  ساسحا ؛ لقع و  ناهرب ،

.دوب (ص )) ربمایپ اب  نامیپ  ) هنیدم اب 

اه همان  نامیپ  نیا  لاسما  دندرک و  رکـشت  ًامومع  هک  دش  تئارق  یعمج  هتـسد  تروص  هب  اه  ناوراک  رد  هتـشذگ  لاس  اه  همان  نامیپ 
رد ار  تداهـش  نادیهـش و  هب  هجوت  سفن و  تبقارم  همانرب  اتـسار  نیمه  رد  .دشاب  ور  شیپ  ات  دش  بصن  اه  ناوراک  رد  دـش و  ریثکت 

ياه شزرا  تیوقت  تیبثت و  ياتسار  رد  عقاو  رد  هک  میدرک  ینیب  شیپ  لاسما  ياه  همانرب 
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.تسا هتفرگ  ماجنا  يونعم 

همرکم هکم  رد  یگنهرف  ياهتیلاعف  شرازگ 

هراشا

زور : » تشاد راهظا  ییوگتفگ  رد  اـه ، ناوراـک  یگنهرف  ياـهاروش  دـعب  هنیدـم  هورگ  لوؤسم  يرجاـه  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
ياـمنهار هچرتـفد  دـش و  رازگرب  هلوـحم  ياـه  تیرومأـم  لـمع و  هزوـح  نوـماریپ  یگنهرف ، ناراـکمه  اـب  هسلج  ود  هکم  هـب  دورو 

.تفرگ رارق  نانآ  رایتخا  رد  یگنهرف ،

بوصم یگنهرف  ياـه  هماـنرب  بولطم  ققحت  يارب  داتـس  اـب  يراـکمه  لـماعت و  هوحن  نوماریپ  هکم  داتـس  لوؤـسم  اـب  زین  يا  هسلج 
بوصم ياه  همانرب  هناگ ، ُهن  قطانم  ناریدم  هنازور  تاسلج  رد  تنواعم ، هدنیامن  روضح  اب  هک  دـش  ررقم  هجیتن  رد  .دـیدرگ  رازگرب 

« .دیآ لمع  هب  مزال  ياه  یگنهامه  دوش و  غالبا 

زاین دروم  ییارجا  ریبادـت  یگنهرف ، تابوصم  غالبا  نمـض  داتـس ، ناریدـم  تاسلج  زا  هسلج  تشه  رد  روضح  اب  تنواـعم ، هدـنیامن 
نواعم و هکم ، داتـس  مرتحم  ریدم  هناتخبـشوخ  .دروآ  لمع  هب  ار  یـضتقم  ياه  یگنهامه  مالعا و  ار  اه  همانرب  بولطم  يارجا  يارب 

.دنتشاد تنواعم  اب  ار  يراکمه  رثکادح  یغالبا  تابوصم  يریگ  یپ  ینابیتشپ و  صوصخ  رد  هناگ ، ُهن  قطانم  ناریدم 

هناگ هُن  قطانم  اب  لماعت 

يا هنوگ  هب  دش ؛ میـسقت  يواسم  روط  هب  نانآ  نیب  هناگ  ُهن  قطانم  دوب ، رفن  هس  هکم ، رد  تنواعم  یگنهرف  ناطبار  دادـعت  هک  اجنآ  زا 
ناگدنیامن روضح  فادـها  مها  .دنتـشاد  تکرـش  هسلج  رد 25  ًاـعومجم  اـه  نآ  .دـنتفای  روـضح  قطاـنم  رد  ناـیم  رد  زور  ود  هـک 

.تسا لیذ  حرش  هب  قطانم  رد  تنواعم 

.نآ بولطم  يارجا  تهج  یگنهامه  یگنهرف و  تابوصم  نییبت  غالبا و  - 

.يرشق ياه  تکرح  زا  يریگولج  يارب  یگنهرف  راک  نییبت  فیرعت و  - 
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.اه ناوراک  رد  عتمت  یگنهرف  همانرب  بولطم  يریگ  یپ  تراظن و  - 

.قفوم ياهاروش  قیوشت  اه و  ناوراک  رد  روضح  تهج  ناریدم  اب  یگنهامه  - 

.اه ناوراک  یگنهرف  ناطبار  یهدنامزاس  يزادنا و  هار  - 

تقو رد  یغالبا  ياه  همانرب  يارجا  رد  عیرـست  بولطم و  یگنهامه  بجوم  داتـس ، رد  یگنهرف  ناسانـشراک  رثؤم  رمتـسم و  روضح 
.دیدرگ ررقم ،

اه ناوراک  یگنهرف  ياه  هکبش 

طابترا لماعت و  اـه و  ناوراـک  یگنهرف  ياـه  هماـنرب  هب  یـشخبانغ  قیمعت و  يارب  يا  هکبـش  متـسیس  زا  لاـس ، نیتسخن  يارب  لاـسما 
تاسلج رد  هناگ ، ُهن  قطانم  رد  تنواعم  یگنهرف  ناطبار  اتـسار ، نیمه  رد  .دـش  هدافتـسا  اه  ناوراک  یگنهرف  ياه  هتـسه  اـب  رمتـسم 

یگنهرف طـبار  ناونع  هب  ار  داـشرا  هورگ  لاـعف  یگنهرف و  ياـه  هرهچ  زا  رفن  کـی  هک  دنتـساوخ  اـه  ناوراـک  ناریدـم  زا  يا  هقطنم 
.دنیامن یفرعم  ناوراک 

توعد اب  .دندرک  یفرعم  تنواعم  هدنیامن  هب  ار  دوخ  ناوراک  یگنهرف  ناطبار  یهاتوک  تدـم  رد  ناریدـم  هیغالبا ، نیا  يریگ  یپ  اب 
اب اه  نآ  لماعت  هوحن  لمع و  هزوح  دـش و  رازگرب  هناگ  ُهن  قطاـنم  رد  ناـطبار  نیا  يارب  یهیجوت  هسلج  ود  هدـش ، یفرعم  ناـطبار  زا 

.دش حیرشت  ًاقیقد  تنواعم  طبار 

رامـش تسا  رکذ  نایاش  .دـش  يروآ  عمج  عیزوت و  ناطبار  طسوت  تدـم  نیرت  هاـتوک  رد  یگنهرف  یجنـسزاین  ياـه  مرف  لاـثم  يارب 
یتاعالطا اب  .تسا  هدـش  رازگرب  هسلج  ود  هقطنم ، ره  ناطبار  يارب  هک  دـسر  یم  رفن  دـصناپ  هب  هکم  ياه  ناوراک  یگنهرف  ناـطبار 

يارب ییاه  هماـنرب  هلوحم ، ياـه  تیرومأـم  رد  اـه  نآ  تیقفوم  نازیم  هب  هجوت  اـب  هدـش ، هتفرگ  اـه  ناوراـک  یگنهرف  ناـطبار  زا  هک 
.تسا هدش  یحارط  ناریا  هب  تشگزاب  رد  يا  هکبش  تالماعت  تاطابترا و  نیا  رارمتسا 

« هداوناخ جاودزا و   » زور و  ینیمخ 1 » ماما  جح و   » زور تشاد  ساپ 
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سدق ) ینیمخ ماما  جح و   » زور مان  هب  هجحلا  يذ  مشش  زور  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  يزیر  همانرب  ياروش  هبوصم  هب  هجوت  اب  لاسما 
دـش داهنـشیپ  میظنت و  زور  نیا  تشادساپ  ياه  همانرب  یـسانشراک ، هسلج  کی  يرازگرب  اب  ساسا  نیمه  رب  .دش  يراذـگ  مان  هرس »)

تنواعم یگنهرف  ناطبار  نینچمه  .دیـسر  قطانم  ناریدـم  عالطا  هب  هکم  داتـس  هسلج  رد  تابوصم  نآ ، غـالبا  بیوصت و  زا  سپ  هک 
هکم رد  تنواعم  رتفد  طسوت  هک  ییاه  تیلاعف  مها  .دـندرک  دـیکأت  زور  نیا  تشاد  ساپ  هب  اه  ناوراک  مامتها  رب  هناگ  ُهن  قطاـنم  رد 

: تسا لیذ  حرش  هب  دش ، ماجنا  زور  نیا  تشاد  ساپ  صوصخ  رد 

(«. هرس سدق  ) ینیمخ ماما  جح و   » زور تشادساپ  ياه  همانرب  داهنشیپ  میظنت  هیهت و  - 

.مزال ياه  یگنهامه  ماجنا  اه و  ناوراک  ناریدم  قطانم و  ناریدم  هب  بوصم  ياه  همانرب  غالبا  - 

.دش عیزوت  هجحلا  يذ  مشش  زور  رد  رشتنم و  عقوم  هب  هناتخبشوخ  هک  رئاز  هیرشن  هب  هئارا  همان و  هژیو  کی  ياوتحم  هیهت  - 

.جاجح نیب  رد  قدص » تیآ   » و رون » هداب   » تاوزج زا  هخسن  رازه  عیزوت  - 

(. هرس سدق  ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  تسیک »؟ یجاح  تسیچ و  جح   » ناونع اب  تکارت  کی  ياوتحم  میظنت  هیهت و  - 

دــش و يراذــگ  ماـن  هداوناـخ  جاودزا و  زور  و  (س ) همطاـف ترــضح  اـب  (ع ) ریما ترــضح  جاودزا  زورلاـس  هـجحلا ، يذ  لّوا  زور 
نمـض دوش و  رازگرب  اه  ناوراک  رد  ینـشج  مسارم  ات  دنتـساوخ  ناریدم  زا  قطانم  داتـس و  هسلج  رد  تنواعم  یگنهرف  ناسانـشراک 
نارئاز رایتخا  رد  دراوم  ریاس  ناناوج و  جاودزا  يزاس  ناسآ  جاودزا ، گنهرف  صوصخ  رد  یتاـعالطا  ناوج ، ياـه  جوز  زا  ریدـقت 

.دنهد رارق 

براجت لاقتنا  یگنهرف ، ياهوگلا 

رتمک هک  تسا  یناسک  يارب  یمسرریغ  رثؤم و  یشزومآ  تصرف  براجت ، لدابت 
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عیرـس یلیخ  يراکتبا ، ياه  تیقالخ  اه و  حرط  درک ، يور  نیا  رد  .دنبات  یمنرب  ار  نآ  ای  دنراد  ار  سرد  سالک  رد  روضح  تصرف 
.دوش یم  عیاش  هدش و  یگنهرف  يوگلا  هب  لیدبت 

هاگـشیامن هب  یـشخبانغ  یهد و  ماظن  صوصخ  رد  شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  نواـعم  غـالبا  يریگ  یپ  ياتـسار  رد  ساـسا و  نیا  رب 
حرط کی  بلاق  رد  نآ  جیاتن  دش و  رازگرب  داتس  مرتحم  ناسانشراک  نالوؤسم و  اب  يا  هسلج  ناوراک ، ناریدم  یگنهرف  تالوصحم 

.دیسر دییأت  هب  دش و  داهنشیپ  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  هب 

ُهن رد  رگیدـکی  ياه  تیلاعف  اب  ناریدـم  ییانـشآ  زین  یگنهرف و  ياه  يروآون  اه و  تیقالخ  زا  ریدـقت  فدـه  اـب  هک  هاگـشیامن  نیا 
.دش رازگرب  رت  قنوررپ  رت و  مظنم  رت و  گنهامه  رتدنم ، فده  هتشذگ  لاس  هاگشیامن  هب  تبسن  نارظان  هتفگ  هب  دش ، رازگرب  هقطنم 

تنواـعم یگنهرف  ناسانـشراک  طـسوت  هاگـشیامن ، نیا  رد  هدـش  هضرع  یگنهرف  تـالوصحم  زا  ییاـه  هنوـمن  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
يزاسوگلا فدـه  اب  تالاتـسیرک  لـته  رد  هجح  يذ  رد 15  جـح 87 » یگنهرف  تالوصحم  هنومن  هاگـشیامن  رد   » هک دـش  باـختنا 

.دوش یم  هتشاذگ  شیامن  هب  یگنهرف 

حرـش نیدـب  هداد ، ماجنا  اه  هاگـشیامن  نیا  بولطم  ییاپرب  صوصخ  رد  هکم  رد  تنواعم  یگدـنیامن  رتفد  هک  ییاه  تیلاـعف  هدـمع 
: تسا

.دیماجنا هاگشیامن  یلصا  ياه  بوچراچ  نییعت  هب  هک  داتس  نالوؤسم  اب  یگنهامه  هسلج  کی  يرازگرب  - 

.مزال تاحیضوت  هئارا  هبوصم و  غالبا  هکم و  داتس  هسلج  رد  تکرش  - 

.هناگ ُهن  قطانم  ناریدم  تساوخرد  هب  هاگشیامن ، يرازگرب  دنم  نامز  لودج  ود  غالبا  یحارط و  - 

اه و ناوراک  ناریدم  يا  هقطنم  تاسلج  رد  تنواعم  یگنهرف  ناسانشراک  تکرش  - 
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.مزال تاحیضوت  هئارا  حرط و  غالبا 

.يا هقطنم  ياه  هاگشیامن  هیحاتتفا  رد  رمتسم  لاعف و  روضح  - 

.اه ناوراک  یگنهرف  تالوصحم  هنومن  باختنا  یبایزرا و  هقطنم و  ُهن  رد  تنواعم  یگنهرف  ناسانشراک  روضح  - 

.هاگشیامن رت  بولطم  هچ  ره  يرازگرب  صوصخ  رد  هاگشیامن  لوؤسم  اب  یگنهامه  تاسلج  يرازگرب  - 

یگنهرف یجنسزاین 

هراشا

هب تفای و  همادا  هکم  رد  دوب - هدش  ماجنا  هنیدم  رد  نآ  تامدقم  هک  این - یفیرش  رتکد  ياقآ  تیلوؤسم  هب  یگنهرف  یجنسزاین  حرط 
، نارازگراک نارئاز و  حطس  ود  رد  نانآ  يدنب  هقبط  يدنب و  هتسد  همان ، شـسرپ  هحفـص  رازه  تسیب  زا  شیب  ریثکت  .دیـسر  ماجنارس 

ّمها زا  ناطبار ، يارب  هقطنم  ُهن  رد  یهیجوت  هسلج  يرازگرب  اه و  همان  شـسرپ  عیزوت  یگنهرف ، ناطبار  زا  رفن  دصناپ  دودح  ناوخارف 
يارب مزال  یگنهامه  هدش و  عیزوت  اه  ناوراک  رد  اه  همانـشسرپ  نونکا  .دـش  ماجنا  یجنـسزاین  بولطم  يارجا  يارب  هک  دوب  ییاهرا 

.تسا هتفرگ  ماجنا  تنواعم  رتفد  هب  تدوع 

یجنسرظن ناراکمه  اب  كرتشم  تاسلج 

ساسا نیا  رب  .دوش  یم  ماجنا  هعبات  ياه  تنواعم  یگدنیامن و  هزوح  نامزاس ، يوس  زا  يددعتم  فلتخم و  ياه  یجنـسرظن  هلاس  ره 
نیا رد  .دـش  رازگرب  حرط  يرجم  ناسانـشراک  ناققحم و  روضح  اب  هنامیمـص  يا  هسلج  لـمع ، هزوح  رد  هیور  تدـحو  روظنم  هب  و 

یسانشراک تاسلج  هنوگ  نیا  رمتسم  يرازگرب  موزل  يدنمدوس و  رب  دنتشاد ، روضح  فلتخم  ياه  شخب  ِدمتعم  ِناققحم  هک  هسلج 
كرتشم لمع  همانرب  کی  هب  یبایتسد  ات 
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.دش دیکأت 

قیرشت مایا  هناتسآ  رد  يا  هرواشم  تامدخ 

هراشا

نارازگراـک لـماوع و  یگداـمآ  مدـع  هک  تسا  هدـشن  ینیب  شیپ  هبقرتمریغ و  ياهدـمآ  شیپ  نتـسبآ  قیرـشت ، ماـیا  هژیو  هب  جـح و 
يزاسانـشآ .دنک  لیدبت  یتیریدم  نارحب  لضعم و  کی  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  یناهگان ، ياهدادـخر  نیا  اب  ههجاوم  رد  اه ، ناوراک 

هتخپان ماخ و  تیریدـم  اهدروخرب و  هب  تبـسن  ار  نانآ  نآ ، اب  ههجاوم  هوحن  هبقرتمریغ و  ياه  تیعـضو  اب  اـه  ناوراـک  نارازگراـک 
.دزاس یم  نمیا 

، نویناحور ناریدـم و  ) حطـس ود  رد  این  یفیرـش  رتکد  ياقآروضح  اب  هرواشم  تامدـخ  تاسلج  قیرـشت ، ماـیا  هناتـسآ  رد  ور  نیا  زا 
اب ههجاوم  يریگ و  شیپ  ياه  هار  قیرـشت و  مایا  هژیو  هب  جح  رد  از  سرتسا  لماوع  نارئاز  هرواشم  تاسلج  رد  .دـش  رازگرب  نارئاز )

.دیدرگ هجاوم  نارئاز  اه و  ناوراک  ناریدم  لابقتسا  اب  تاسلج  نیا  .دش  نییبت  اه  نآ 

هراچ یـسررب و  اهنآ  اب  ههجاوم  اـی  يریگ  شیپ  هوحن  جـح و  مسوم  رد  سرتسا  ياـه  هنوگ  اـه ، ناوراـک  نارازگراـک  هسلج  رد  اـما 
تیفرظ اه و  تصرف  دـش ، هئارا  نارازگراک  تاسلج  رد  این  یفیرـش  رتکد  ياقآ  طسوت  هک  هتـشذگ  ثحاـبم  رب  نوزفا  .دـش  یـشیدنا 

هدوب هسلج  هدزناپ  رب  غلاب  اهتـسشن  نیا  .دیدرگ  هئارا  نایهانپ  ياقآ  بانج  طسوت  نارئاز  نارازگراک و  يارب  قیرـشت  مایا  يونعم  ياه 
.تسا

یشخب نورد  تاسلج 

اهورین و زور  همانرب  هب  یهاگحبـص  تاسلج  .دـش  یم  رازگرب  رابود  زور ، ره  رد  هکم ، رد  تنواعم  ياهورین  یـشخب  نورد  تاسلج 
اهراکهار و نوماریپ  یـسانشراک  ثحابم  زور ، یگنهرف  شرازگ  هب  یهاگنابـش  تاسلج  تشاد و  صاصتخا  مزـال  ياـه  یگنهاـمه 

شیازفا «، » اه ناوراک  یگنهرف  ياه  تیلاعف  رد  ییارگ  لکش   » .تخادرپ یم  اه  تفر  نورب 
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.دوب تاسلج  نیا  رد  هدش  حرطم  تاعوضوم  هلمج  زا  نآ » ياه  هشیر  نارئاز و  یهافر  تاراظتنا  حطس 

تاقباسم يرازگرب 

مها .دـش  رازگرب  هنیدـم  هکم و  ياه  ناوراک  يارب  هکم  رد  هقباسم  هس  شهوژپ ، شزومآ و  تنواعم  زا  یغالبا  حرط  بوچراـچ  رد 
: زا دنا  ترابع  روحم  نیا  رد  هدش  ماجنا  ياه  تیلاعف 

.هقباسم هس  تالاؤس  عیزوت  راشتنا و  - 

.هکم هناگ  هن  قطانم  تاسلج  رد  نآ  نییبت  یسررب و  هقباسم و  ییارجا  همان  نییآ  عیزوت  راشتنا و  - 

اه ناوراک  هب  اه  خساپ  دیلک  عیزوت  - 

.تاقباسم زیاوج  تخادرپ  هوحن  صوصخ  رد  داتس  اب  یگنهامه  - 

یگنهرف ياهاروش  عمج  رد  روضح 

یگنهرف ياـهاروش  داـشرا و  ياـه  هورگ  عمج  رد  روـضح  قطاـنم ، رد  تنواـعم  یگنهرف  ناسانـشراک  تیلاـعف  ياـهروحم  زا  یکی 
یم ماجنا  یـسرزاب - یتراظن و  هن  و  یگنهرف - درکیور  اب  هک  یـشکرس  نیا  .دوب  اه  نآ  تامحز  اه و  شالت  زا  ریدـقت  اه و  ناوراک 

.دش ماجنا  هناگ  ُهن  قطانم  ناریدم  تیعم  رد  ًاضعب  دوش ،

یگنهرف سانشراک  یتاقرم ، هط  دیس  مالسالا  تجح  اب  وگو  تفگ 

بهاذم ییابطابط ، همالع  ياه  هاگشناد  رد  وعدم  داتسا  اه و  هاگشناد  یناسنا  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  یملع  تئیه  وضع  يو 
لاـس باـتک  ینید  هـتیمک  ریبد  داـشرا و  ترازو  یگنهرف  تنواـعم  یگنهرف  سانـشراک  رت  شیپ  تـسا و  ییاـضق  موـلع  یمالـسا و 

شزومآ و تنواعم  یگنهرف  سانشراک  ناونع  هب  لاسما  .دوب  یمالسا  يروهمج 
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تالوصحم هاگشیامن  يریگ  لکش  رد  هتـشاد و  تیلاعف  همرکم  هکم  داتـس  3 و 5  قطاـنم 1 ، رد  يربهر و  مظعم  ماـقم  هثعب  شهوژپ 
: مینکیم رورم  ار  ناشیا  اب  وگو  تفگ  .دومن  افیا  یلاعف  شقن  یگنهرف ،

؟ تسا هدوب  هنوگچ  یگنهرف  تالوصحم  هاگشیامن  يریگ  لکش  هوحن  * 

دیلوت تهج  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  يوس  زا  هک  ییاـه  هیـصوت  داـشرا و  ياـه  هورگ  یگنهرف و  ياروـش  ياـمنهار  ساـسا  رب 
شخب هجیتن  رد  تسا ، هتـشاد  دوجو  زین  اه  ناوراک  هژیو  تاراکتبا  يارب  مزال  ياضف  هتبلا  دوب و  هدـمآ  لمع  هب  یگنهرف  تالوصحم 

.دوب هدمآ  دوجو  هب  ناریا  رد  فرشت  زا  لبق  تالوصحم  نیا  زا  يا  هدمع 

دعب دش و  هتشاذگ  شیامن  هب  بسانم  ياضف  رد  اه  ناوراک  دوخ  رد  تالوصحم  نیا  ادتبا  تنواعم ، یگنهرف  يراوش  ییامنهار  ربانب 
ُهن ياهداتس  رد  تالوصحم  نیا  سپـس  .مینزب  راثآ  هیلوا  شنیزگ  هب  تسد  اه  هاگـشیامن  نیا  زا  يدروم  ياهدیدزاب  رد  میدش  قفوم 

، طبر يذ  هقطنم  سییر  تنواعم و  هدنیامن  طسوت  شیامن ، زور  هس  زا  سپ  دیدرگ و  هضرع  يا  هقطنم  ياه  هاگشیامن  ناونع  هب  هناگ 
.دش هسلج  تروص  باختنا و  یگنهرف  يالاک  هنومن 

؟ دیدومرف هدهاشم  یگنهرف  تالوصحم  نیب  رد  ار  یلاقتنا  لباق  ییوگلا  یگژیو  هچ  * 

یشاقن هلاقم و  رعش ، یسیون ، هرطاخ  اب  هک  دوب  جاجح  ياه  هداوناخ  رد  جح  گنهرف  ندرک  هنیداهن  اهراک  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  - 
.هدیسر روهظ  هصنم  هب  ناکدوک  هژیو  هب  جاجح  هداوناخ  طسوت 

دناوـت یم  زین  دوـخ  نیا  هک  دوـب  یـشزومآ  ياـهودرا  بلاـق  رد  مازعا  زا  شیپ  یگنهرف  ياـه  شزوـمآ  هتـسجرب ، یگژیو  نـیمود  - 
.دشاب اه  ناوراک  يارب  بسانم  ییوگلا 

هک هناهاوخریخ  یعمج و  ياه  تکرح  دومن  لاقتنا ، لباق  یگنهرف  تکرح  نیموس  - 
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جاجح هک  نآ  دننام  نارامیب و  زا  تدایع  ناناوج ، جاودزا  رد  کمک  يزاس ، هسردم  دننام : دوب ، هتفرگ  لکـش  اه  ناوراک  رتشیب  رد 
.دنشاب هعماج  رد  يزاس  گنهرف  گنهآ  شیپ  اهراک  پیت  نیا  اب  دنناوت  یم 

ره هدرک ، هارمه  دوخ  اب  زین  ار  ادهـش  ناـیجاح ، حرط  نیا  رد  .دوب  یلاـع  رایـسب  هک  ینامـسآ  نارفـسمه  حرط  زین  دروم  نیمراـهچ  - 
.دنریگ رارق  نانآ  تعافش  دروم  هدنیآ  رد  هک  نیا  دیما  هب  دنداد  یم  ماجنا  یبحتسم  لامعا  يدیهش  زا  تباین  هب  مادک 

هب رفـس  لوـط  رد  دوـخ  لاـمعا  رد  تقد  اـب  دنتـسناوت  یم  ناـیجاح  هک  دوـب  لاـمعا  یـسر  باـسح  حرط  ییوـگلا ، دروـم  نیمجنپ  - 
.دنزادرپب يزاسدوخ 

؟ دشاب هتشاد  جاجح  تیعضو  دوبهب  رد  یشقن  هچ  اه  ناوراک  یکینورتکلا  راثآ  هفرغ  نتفرگرظنرد  دینک  یم  رکف  * 

رظن رد  یجاح و  زا  یـسکع  نتفرگ  ای  اه  هداوناخ  هب  یناسر  عالطا  .دوب  بوخ  اـه  ناوراـک  رد  یکینورتکلا  تامدـخ  يریگراـک  هب 
یکینورتکلا ياه  مایپ  قیرط  زا  جاجح  ياـه  هداوناـخ  هب  یتمالـس  ربخ  مـالعا  جاـجح ، زا  کـی  ره  يارب  صاـخ  لـیاف  کـی  نتفرگ 

هارمه نفلت  هب  لاقتنا  يارب  يرازفا  مرن  ياـه  هماـنرب  دـننام  زین  یکینورتکلا  تامدـخ  زا  یـضعب  هتبلا  .دوب  تیلاـعف  نیا  زا  ییاـهدومن 
.دوب بسانم  رایسب  مه  نآ  هک  دش  ماجنا  زین  نآ  دننام  ینآرق و  ریسافت  اهاعد و  دننام  دارفا ،

؟ دش ماجنا  هدیسر  راثآ  بسانت  هب  ای  تفرگ  تروص  یلبق  يزیر  همانرب  اب  هاگشیامن  يدنب  عوضوم  * 

تالوصحم زا  یـضعب  هضرع  لمع ، رد  یلو  دوب ، نآ  دـننام  تایرـشن و  ناکدوک ، یـشاقن  ادهـش ، هناگ  تشه  تاـعوضوم  ادـتبا  رد 
تیباذج نآ  عونت  اه و  هفرغ  شیازفا  نیا  مه  عومجم  رد  دش و  اه  هاگـشیامن  رتشیب  یعوضوم  عونت  اه و  هفرغ  شیازفا  بجوم  رگید 

.دوب جاجح  ياه  تیقالخ  تاراکتبا و  هب  نداد  تیمها  زا  ناشن  نیا ، داد و  اه  هاگشیامن  هب  يرتشیب 
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؟ تسیچ اه  هاگشیامن  رت  یفیک  ياقترا  يزاس و  هنیهب  ياهراکهار  * 

: دریذپ ماجنا  ریز  تامادقا  اه  هاگشیامن  یفیک  دوبهب  يارب  دیاب  منک  یم  رکف 

.دوش هئارا  راثآ  اهنت  اج  نیا  رد  دشاب و  اج  نآ  رد  راثآ  شنیزگ  دوش و  داجیا  نارهت  رد  یتباث  هناخریبد 

.دریگ رارق  يرتهب  بوچراچ  رد  اهراک  ات  دشاب  یتباث  همان  نییآ 

.دریگ تروص  زین  اهدادعتسا  ییافوکش  يارب  مزال  تیامح  دیاب  اما  دشاب ؛ اهراک  رد  تراظن  تیاده و  دیاب  هتبلا 

هناخباتک ياهتیلاعف 

هراشا

، دننک یم  سح  ار  نآ  رود  ياه  هلصاف  زا  گنهرف  لها  هک  دراد  یـصاخ  رطع  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  يزکرم  نامتخاس  لّوا  هقبط 
ملع و ياه  هفوکـش  هک  هداد  ياـج  ار  یگرزب  غاـب  دوخ  لد  رد  رتم  دـیاش 60  تعـسو  هب  کچوک  ییاضف  رد  باتک  زیگنا  لد  رطع 

.دزاس یم  نارابرون  ار  يرئاز  ره  لد  ناج و  یشخب ، رون  ياه  غارچ  نانوچ  نامیا 

هـس دـناشن ، یم  یحو  میرح  رفاسم  لالز  فرظ  رد  ار  ییاناد  معط  مه ، هناش  هب  هناش  هک  يرطعم  ياه  هسفق  نیمه  اـب  هثعب  هناـخباتک 
کی .تسا  هداد  تنیز  ار  توارط  اب  زبسرـس و  غاب  نیا  ياـضف  ياـچ ، اـی  بآ و  يافـص  اـب  ییاریذـپ  راـنک  رد  یلدنـص  هد  هناـیار و 
يارب دراد ، ینابزیم  هرفـس  رد  هک  هچنآ  ره  دـخرچ و  یم  غاـب  نیا  نارئاز  درگ  يا  هناورپ  نوچمه  دروخرب  شوخ  ناوج و  یناـحور 

.دزاس یم  ایهم  شنانامهم 

، ردقنارگ ناعجارم  ناققحم و  نویناحور و  نارئاز و  هماع  زاین  رب  ینبم  مزال  ياه  یـسانشراک  قبط  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هناخباتک 
هثعب شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  هرونم  هنیدـم  رد  تاهبـش ، هب  ییوگ  باوج  ایو  هعلاطم  تهج  ذـخأم  عبنم و  بتک  هب 

: تسا هدومن  زاغآ  ریز  ياه  لصفرس  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  راک  ًامسر  هبنشهس (1)  زور 

.هدعق يذ  اب 14  قباطم   87 / 8 / 23 - 1
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.هکم هنیدم و  رد  هدافتسا  تهج  بتک  باختنا  رد  ناعجارم  یجنس  زاین  . 1

.ناعجارم هب  یناسر  تمدخ  هوحن  رد  دیدج  تاراکتبا  ییافوکش و  يروآون و  . 2

.دوجوم ياضف  زا  يدنم  هرهب  بذج و  ياه  هویش  يارجا  رد  رتشیب  عونت  داجیا  . 3

.ناعجارم ياهزاین  ندومن  فرطرب  ییوگ و  خساپ  . 4

.ناققحم هدافتسا  تهج  دوجوم  تاناکما  اب  اهرازبا ، ندومن  دنم  شور  . 6

ندومن هدامآرب  ینبم  شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  تنواعم  هنادـجم  ياه  يریگ  یپ  روتـسد و  اب  هدـش و  دای  ياه  لصفرـس  هب  هجوت  اب 
.دومن زاغآ  لیذ  ياههصرع  رد  ار  دوخ  ياه  همانرب  هناخباتک  ناعجارم ، هدافتسا  تهج  هعلاطم  ياضف  زاین و  دروم  بتک 

بوتکم هناخباتک 

اه و ناوراک  ياه  هنیعم  نیعم و  ناـققحم ، اـه ، ناوراـک  مظعم  نویناـحور  زا  معا  ناـعجارم  هدافتـسا  هوحن  یجنـسزاین و  هب  هجوت  اـب 
هقف و تاعوضوم  رد  یپاچ  عبانم  هک  دـش  هداـمآ  باـتک  هخـسن  هب 3000  بیرق  اـهزاین ، رب  ینبم  لـبق  هبرجت  اـب  ردـق و  نارگ  نارئاز 

دنچ تاجانم و  هیعدا و  تغل ، راعشا ، تایبدا ، ثیدح ، قالخا ، ریسفت ، نآرق و  مولع  جح ، یـصصخت  مالک ، هریـس ، خیرات و  لوصا ،
.دشاب یم  رگید  ناونع 

یلاتیجید هناخباتک 

شزوـمآ و هزوـح  ود  رد  هژیو  هـب  يرـشب ، یگدـنز  فـلتخم  ياـه  هـصرع  رد  هـتفر  شیپ  يرواـنف  زا  يرادرب  هرهب  نوزفازور  دـشر 
رد یتح  تسین و  روصتم  هزوح  ود  نیا  رد  یتفر  شیپ  چیه  نآ  نودب  هک  هدیدرگ  نآ  قیمعت  هعـسوت و  بجوم  يا  هنوگ  هب  شهوژپ 

.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  نآ  نودب  قیقد ، شهوژپ  قیقحت و  حیحص و  شزومآ  ینونک ، طیارش 

زاسراک دـیفم و  رایـسب  اه ، هزومآ  میهافم و  حیحـص  قیقد و  عقوم ، هب  لاقتنا  رد  یـشزومآ  کمک  رازبا  زا  هدافتـسا  هک  هنوگ  ناـمه 
یّقرت و رد  يروانف  نیا  زا  يریگ  هرهب  تسا ،
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يزادـنا هار  لیذ  فادـها  اب  یلاتیجید  هناخباتک  ور  نیا  زا  .تسا  ریذـپان  بانتجا  يرورـض و  يرما  زین  قیقحت  شزومآ و  تفر  شیپ 
.دش

.یملع یناسر  تامدخ  هب  یشخب  تعرس  . 1

.هناخباتک یلاتیجید  هینب  تیوقت  . 2

.کینورتکلا تالوصحم  عیمجت  یهدناماس و  . 3

.يرارکت يزاوم و  ياه  تیلاعف  زا  يریگولج  . 4

.مرتحم ناعجارم  ياهزاین  زا  یشخب  هب  ییوگ  خساپ  . 5

.یتاقیقحت تاسسؤم  اب  ییانشآو  یملع  ياه  هورگ  نیب  طابترا  داجیا  . 6

هارمه هناخباتک 

رایتخا رد  هعلاطم و  گنهرف  داـجیا  هب  تیاـنع  اـب  هارمه و  ياـه  نفلت  زا  مدرم  هماـع  لابقتـسا  زور و  يرواـنف  تفر  شیپ  هب  هجوت  اـب 
: دش يزادنا  هار  ریز  نیوانع  اب  هارمه  هناخباتک  قیقد ، ياه  یسانشراک  هب  هجوت  اب  زاین ، دروم  باتک  نتشاد 

.هنیدم هکم و  هیعدا  نکاما ، لامعا و  ریواصت  نتم و  تروص  هب  جح  یصصخت  هناخباتک  يواح  ناوضر ، هضور  . 1

، تائاتفتسالا هبوجاو  کسانم  يربهر ، مظعم  ماقم  همان  یگدنز  نتم  ياراد  هّلظ - ماد  يربهر - مظعم  ماقم  نادلقم  هژیو  هشوت ، هر  . 2
.رگید تاناکما  هنیدم و  هکم و  هیعدا 

.دیلقت ماظع  عجارم  ياواتف  ساسارب  جح  کسانم  هدیزگ  . 3

.يرمق یسمش و  ياه  تبسانم  . 4

.یسراف همجرت  اب  نآرق  . 5

.هیعدا بتک  . 6

ًاضعب هناخباتک  هک  دوب  يدح  رد  نارئاز  نویناحور و  ناققحم و  هعجارم  دش و  هجاوم  نادنم  هقالع  هدرتسگ  لابقتـسا  اب  هناخباتک  نیا 
ثوتولب هاگتسد  اب  هک  دیدرگ  یحارط  يروط  هب  همانرب  نیا  تسا  ینتفگ  .دوب  نارهاوخو  ناردارب  ياریذپ  هرسکی  تروص  هب 
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.تفرگ یم  ماجنا  کیتاموتا  تروص  هب  لاسرا  ییاسانش و  ار  هارمه  ياه  یشوگ  ثوتولب  راک ، دوخ  تروص  هب  رتم  عاعش 250  رد 

دیدج ياهرازفا  مرن  زا  يرادرب  هدرپ 

: هقیقحلا یلا  رازفا  مرن  . 1

همانرب نتم و  هعلاطم  ناکما  يرادرب و  هخسن  وجو ، تسج  تاناکما  اب  تاهبش  هب  ییوگ  خساپ  هعیش و  دیاقع  هرابرد  دلجم  نتم 760 
.رگید یبناج  ياه 

: جح يابهص  رازفا  مرن  . 2

يرادرب و هخسن  وجو ، تسج  تاناکما  اب  یلمآ  يداوج  هللا  هیآ  ترـضح  فراع  ملاع  ياه  ینارنخـسو  جح  هب  طوبرم  تافیلأت  نتم 
.رگید یبناج  ياه  همانرب  نتم و  هعلاطم  ناکما 

هنابز ود  یلاتیجید  هناخباتک 

شور هب  یلاتیجید  هناخباتک  ییافوکش ، يروآون و  لاس  رد  یگنهرف و  یناسر  تمدخ  ياتسار  رد 

locol

، تایرـشن تالاقم ، کناب  ییابفلا ، یعوضوم  ياه  هناخباتک  يواح  هک  هناخباتک  نیا  .دش  يزادنا  هار  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدم  رد 
یبرع نابز  ود  هب  تسا ،  BG 480 مجح اب  اوتحم  لماک  تسرهف  ریواصت و  کناب  میرک ، نآرق  توص  کناب  یناسر ، عالطا  هاـگیاپ 

.تسا هدافتسا  لباق  هتفرشیپ  يوجو  تسج  اب  یسراف و  و 

تالاؤس هب  ینفلت  ییوگ  خساپ  هکبش 

نیا رد  .دیدرگ  یحارط  زور  هنابـش  لوط  رد  ییوگ  خـساپ  رما  رد  لیهـست  زیزع و  نارئاز  هب  یناسر  تمدـخ  ياتـسار  رد  هکبـش  نیا 
تقو عرـسا  رد  تـالاؤس  هک  تسا  ینتفگ  .دنتـشاد  یم  تفاـیرد  ار  دوخ  باوج  هتفرگ و  ساـمت  ناـکمره  رد  نفلت  قـیرط  زا  شور 

تاناکما و هنیزه و  نیرتمک  اب  متسیس  نیا  .دشیم  هداد  خساپ  هثعب  تائاتفتسا  ياروش  طسوت 
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.تفرگ رارق  ینایاش  لابقتسا  دروم  ریگ ، مشچ  ياه  تیلباق 

ءاتفتسا ياروش 

ياهدمع شقن  نیگنس و  فیاظو  هک  تسا  جح  مسوم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  لاّعف  مهم و  ياه  تمسق  زا  یکی  اتفتـسا  ياروش 
.دراد هدهع  هب  یعرش  لئاسم  ییوگ  خساپ  رد 

لاـس 47 رد  .دـنا  هدوـب  لاـعف  تائاتفتـسا  روـما  رد  بـالقنا  زا  شیپ  زا  يدابآدـمحا ، يدـمحم  نیـسح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
دعب هب  خـیرات  نآ  زا  دـندش و  فرـشم  يدزی  متاخ  هللا  هیآ  موحرم  یمیرک و  هللا  هیآ  ترـضح  اب  لاس 56 و 57  دـندمآ و  ناشدوخ 

مالسالا تجح  ترضح  داژن و  ییایک  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ترضح  نوچ  یناراوگرزب  رانک  رد  ناشیا  هتشاد ، رمتـسم  روضح 
ترـضح هدـهع  رب  نونکا  مه  اتفتـسا  ياروش  تسایر  .دنتـسه  هثعب  ياتفتـسا  ياروش  وضع  نازیزع ، رگید  هداز و  حـالف  نیملـسملاو 

.تسا یمیرک  رفعج  دیس  هللا  تیآ 

.مینکیم رورم  ار  نآ  اج  نیا  رد  میشاب و  هتشاد  ییوگو  تفگ  ناشیا  اب  ات  داد  تسد  یتصرف 

؟ دییامرفب ار  مسوم  رد  اتفتسا  ياروش  روضح  ترورض  * 

يالتبا دروم  یهقف  لئاسم  رگید  جح و  هب  طوبرم  لئاسم  نایب  يارب  ًاتدمع  دوبن و  تعسو  نیا  هب  هتشذگ  رد  اتفتسا  ياروش  راک  هتبلا 
متاخ ياقآ  موحرم  .میتفر  یم  لیعامـسا  رجح  يولج  لیاوا  .دوب  زکرمتم  اج  نیمه  رد  مه  تاهوجو  شخب  .تفرگیم  لکـش  نارئاز 

.دنتفگ یم  ار  هلأسم  مکح  هناعطاق  دندز و  یم  ار  رخآ  فرح  یمیرک  ياقآ  و 

یم رپ  نام  تقو  مسوم  رساترس  دننک و  یم  هعجارم  لکـشم  عفر  يارب  نویناحور  رتشیب  تساه و  ناوراک  مامت  اهراک  هرتسگ  هزورما 
.تسه لاؤس  مه  يا  هصرع  ره  رد  تسا ، تباث  مه  ام  دادعت  دوش و 

؟ دیراد يدیهمت  همانرب و  مه  مسوم  زا  شیپ  * 
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.تسا یهقف  یملع و  رتشیب  تادیهمت  دنتسه ، دوخ  راک  لوغشم  ناتسود  زا  مادک  ره 

؟ تسا یعقوم  هچ  ناتراک  جوا  * 

.تسا انم  رد  زین  تاعجارم  جوا  دراد و  همادا  هجحلا  يذ  ات 14 و 15  دوش و  یم  عورش  هجحلا  يذ  لّوا  زا  راک  مجح 

؟ دوش یم  هدامآ  مه  یباتک  ای  هوزج  دوش ، یم  هدیسرپ  هک  يدیدج  تالاؤس  زا  ایآ  * 

هب جـح  کسانم  باتک  هب  ندـش  هفاـضا  يارب  دوش و  یم  هتـشون  اـم  دوخ  طـسوت  اـًلومعم  دوش ، یم  هدیـسرپ  هک  يدـیدج  تـالاؤس 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  پاچ  دیدجت  رد  هلاس  ره  ات  دوش  یم  لیوحت  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم 

؟ دییامن یم  فرطرب  هنوگچ  ار  جاجح  ياه  هغدغد  * 

.میربب نیب  زا  ار  جاجح  ياه  هغدغد  ات  مینک  یم  ییامنهار  دشاب ، يرگید  دـیلقت  عجرم  هب  هعجارم  ناکما  ای  دـشاب  هتـشاد  یهار  رگا 
نایب ار  هلأسم  میراچان  دوش ، یم  رجنم  تارافک  ای  نالطب  هب  هک  یـضتقم  عقاوم  رد  دـشاب و  تحارـص  دـیاب  یهلا  مکح  نایب  رد  هتبلا 

.مینک

؟ دیتسه تالاؤس  يوگ  خساپ  يا  هلیسو  هچ  هب  * 

.ایوگ نفلت  قیرط  زا  يروضح  ریغ  ینفلت و  يروضح ،

؟ دتفا یم  قافتا  یعقاوم  هچ  رد  رتشیب  تارافک  ای  لمع و  نالطب  * 

فوقو كرت  دشاب ، يوحن  ره  هب  جح  ناکرا  كرت  رد  جـح  نالطب  اما  دـتفا و  یم  قافتا  انم  هتوتیب  كرت  مارحا و  رد  رتشیب  تارافک 
جح نالطب  بجوم  اه  نآ  كرت  هک  دنراد  یـصاخ  تقو  لامعا  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  ًادمع  فاوط  كرت  رعـشم ، فوقو  تافرع ،

.تسا
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نویناحور روما  تنواعم  . 2

نویناحور روما  نابز  زا  اه  ناوراک  نویناحور  تیعضو 

لاسما جح  رد  اههنیعم  نیعم و  نویناحور ، رامآ  هرابرد  نویناحور ، روما  نواعم  باون ، حاتفلادـبع  دّیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
: تفگ

هک دـنراد  روضح  هنیعم  نیعم و  یناـحور ، لاسما 1332  عتمت  جـح  رد  دراد ، روضح  یناـحور  کـی  یناریا ، نارئاز  ِناوراـکره  رد  »
« .دنتشاد روضح  لبق  هنیدم  رد  هنیعم  نیعم و 364   412 یناحور ،  553 دادعت ، نیازا 

زا هک  تشاد  دنهاوخ  روضح  دعب  هنیدم  رد  هنیعم  نیعم و 194   200 یناحور ، نینچمه 275  لاسما  عتمت  جح  رد  : » تشادراهظا يو 
« .تسا یجراخ  ناوراک  اه ، ناوراک  دادعت  نیا 

تنواعم نیا  ياه  تیلاعف  هلمجزا  ار  يدرک  لمع  یبایزرا و  یتراـظن و  یهیجوت ، ياـه  هماـنرب  يزور  هنابـش  يرازگرب  باون ، ياـقآ 
.درکرکذ

.دنتسه نارئاز  یمالک  یتفرعم  یهقف و  لئاسم  يوگ  خساپ  جح ، لوط  رد  نینچمه  اه  ناوراک  نویناحور  : » داد حیضوت  باون 

فلتخم و ياه  ناوراک  نارئاز  نیب  رتشیب  یگنهامه  يرادرب و  هرهب  يارب  اه  لته  لخاد  رد  یمومع  تاسلج  لیکشت  زا  نینچمه  يو 
.دادربخ ناوناب  یصاصتخا  ای  كرتشم و  تاسلج  تروص  هب  اه  نآ  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ 

: تفگ هثعب  ياـهزاین  یناـسرزور  هب  نویناـحور و  زاـین  دروم  لـئاسم  نوماریپ  یـشیدنا  مه  ییاـمهدرگ  يرازگرب  هب  هراـشا  اـب  باون 
« .دوش یم  ماجنا  تنواعم  نیا  ناطبار  طسوت  اه  ناوراک  یگنهرف  تامدخ  ماجنا  نسح  رب  تراظن  اه و  ناوراک  زا  هنازور  یشکرس  »
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نیگنایم تروص  هب  رئاز  داتـشه  ره  يارب  یناریا  جاجح  ناوراک  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  : » درک ناـشن  رطاـخ  نویناـحور  روما  نواـعم 
ات 115 نیگنایم 110  يارب  روشک  زا  جراخ  نایناریا  ياه  ناوراک  رد  هنارـس  نیا  اما  هتفای ، صاصتخا  هنیعم  اـی  نیعم  یناـحور ، کـی 

« .تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  نیعم  ای  یناحور  کی  رئاز 

چیه رد  مازعا  زا  لبق  نآ  نارئاز  دریگ و  یم  لکـش  ناتـسبرع  رد  روشک  زا  جراخ  ناـیناریا  ناوراـک  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  : » تفگ يو 
نادـنچ ود  ریطخ و  اه  ناوراک  نیا  نایناحور  هفیظو  تسا ، تواـفتم  زین  ناـنآ  یتیعمج  بیکرت  دـنبای و  یمن  روضح  یهیجوت  هسلج 

« .تسا

رد هنیعم  ای  نیعم و  یناحور ، کی  رئاز  داتـشه  ره  يارب  لاسما  جـح  رد  : » درک مالعا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نویناحور  روما  نواعم 
زا ییـالاب  دـصرد  لاـسما  جـح  کـسانم  رد  ناـیناحور  تیقفوـم  : » تفگ باوـن  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  .تسا » هدـش  هتفرگ  رظن 

« .تسا هتشاد  لابند  هب  ار  نارئاز  يدنم  تیاضر 

مه نارئاز  هک  درک  شومارف  دـیابن  اما  دـنا ، هدوب  قفوم  هفیظو  ماجنا  رد  اه  ناوراک  ناـیناحور  مومع  ًاـبیرقت  : » درک ناـشن  رطاـخ  يو 
« .دوش هدروآرب  دیاب  هک  دنراد  ییاهراظتنا 

شیازفا هب  هجوت  اب  : » تفگ داد و  ربخ  هتـشذگ  لاس  هس  هب  تبـسن  یناریا  نارئاز  ياـه  ناوراـک  يدـصرد  دـشر 300  زا  باّون  ياقآ 
هدزای هب  ترایز ، جـح و  نامزاس  بوخ  يراکمه  اب  لاسما  .دوش  یم  هدوزفا  مه  اه  ناوراک  نایناحور  دادـعت  رب  اه ، ناوراـک  دادـعت 

.دش مازعا  زین  نیعم  یناحور ، رب  هوالع  روشک  زا  جراخ  نایناریا  نارئاز  ناوراک 

دارفا قیوشت  دارفا و  درکلمع  هظحالم  ساسا  رب  لاس ، ره  عتمت  جـح  هب  ناـیناحور  مازعا  يارب  هک  درک  مـالعا  ناـیاپ  رد  باون  ياـقآ 
.دوش یم  مادقا  نانآ  هداعلا  قوف  مازعا  اشوک و 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


216 ص :

نویناحور روما  تنواعم  ياه  همانرب 

اه هنیعم  نیعم و  نویناحور  هسلج  شیامه  يرازگرب 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  هناخزامن  رد  اهناوراک  ياههنیعم  نیعم و  نویناحور ، یمومع  هسلج  هجح ) يذ  اب 5  قباطم  ،) هامرذآ زور 13 
ار یبلاطم  دـش ، لیکـشت  اه  هنیعم  نیعم و  نویناحور ، ریگمـشچ  روضح  اب  هک  هسلج  نیا  رد  يرهـش  ير  ياـقآ  باـنج  .دـش  رازگرب 

.درک حرطم 

شیامه رد  هیقف  ّیلو  هدنیامن  نانخس 

دیاب مایا  نیا  رد  هک  يا  هتکن  نیلوا  .دـیآ  یم  تادودـعم »  » مایا نآ  لابند  هب  تسا و  تامولعم »  » ماـیا میراد ، رارق  نآ  رد  هک  یماـیا  »
رکذ هلأسم  نآ  هدرک و  دـیکأت  نآ  رب  ررکم  جـح  ملاعم  کسانم و  نییبت  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یبلطم  دـشاب ، اـم  هجوت  دروم 

هک هدـش  هتـساوخ  ام  زا  رگید  عقاوم  رد  هک  هلأسم  نیمه  جـح ، دروم  رد  یلو  هتفرگ ، رارق  رارکت  دروم  دایز  هک  تسا  نآرق  رد  ادـخ 
« .تسا هدش  دیکأت  عوضوم  نیا  يور  رگید  تاقوا  زا  شیب  جح  مایا  رد  زاب  میهد ، رارق  هجوت  دروم  ناوارف 

هفـسلف دوش  یم  مولعم  : » تفگ تسا ، تادودـعم  مایا  تامولعم و  مایا  رد  دـنوادخ  رکذ  هرابرد  هک  تایآ  زا  یخرب  هب  هراـشا  اـب  يو 
رارق اه  نآ  رد  هک  ییاهزور  نیا  رد  مینک و  شالت  ات  دـهاوخ  یم  ام  زا  تاـیآ  نیا  .تسا  قح  ترـضح  هب  رتشیب  هجوت  کـسانم  نیا 

هک تسا  نآ  ناشن  اهرارکت  اهدـیکأت و  تایآ و  نیا  .مینکن  افتکا  يرهاظ  کسانم  هب  میهد و  قمع  دوخ  ناج  رد  ار  ادـخ  دای  میراد 
.تسا هعماج  رد  ادخ  رکذ  ندرک  ققحم  جح  تاکرب  زا  يریگ  هرهب 

زا شیب  دیاب  ار  هلأسم  ود  جح  نارازگ  تمدخ  همه  امش و  نم ، یلو  .دننک  یم  ادیپ  فرشت  اج  نیا  هک  تسا  یناسک  همه  هفیظو  نیا 
ناج رد  ار  ادخ  دای  دنک ، ادیپ  قمع  ام  ناج  رد  ادخ  دای  ات  مینک  شالت  دوخ  دیاب  اهنت  هن  .میهد  رارق  هجوت  دروم  نارگید 
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شنیزگ و شزومآ و  لمعلاروتـسد و  اب  هک  تسا  يونعم  لوحت  مینک ، ادـیپ  دـیاب  اج  نیا  هک  يا  هدـشمگ  میهد و  ذوفن  مه  نارگید 
رد ادخ  رکذ  ندیـشخب  قمع  دنک ، لوحتم  ار  ناسنا  دناوت  یم  هچنآ  اما  دشاب ؛ دیاب  اه  نآ  همه  هچرگا  .دـنک  یمن  ادـیپ  ققحت  همانرب 

.دش دهاوخ  رتشیب  ناسنا  دوجو  رد  شراثآ  دوش ، دایز  نآ  قمع  هچ  ره  .تسا  لد 

تبون لاح  ایادخ ، .دـشاب  هدرک  ادـیپ  قمع  شدوخ  دوجو  رد  ادـخ  رکذ  هک  یـسک  دـنک ؟ داجیا  ار  لوحت  نیا  دـناوت  یم  یـسک  هچ 
.میراذگب رثا  نارگید  رد  میناوتب  مینک و  ادیپ  یلاح  ات  ینک  کمک  ام  هب  هک  تسوت 

هک تسه  شیارب  ینطاب  تبوقع  داتفه  دـیامرف : یم  دـنوادخ  درکن ، لمع  شملع  هب  ملاع  رگا  هک  هدـمآ  یعادـلا » هدـع   » باـتک رد 
ار نآ  دناوت  یم  هنوگچ  دنکن ، تذل  ساسحا  ادخ  دای  زا  هک  یـسک  نیاربانب  .دشچ  یمن  ارم  رکذ  تذل  هک  تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی 

دوجو رد  ار  ادخ  طقف  دنکن و  شومارف  ار  ادخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  مارحا  تامرحم  مامت  .دهد  لاقتنا  دنک و  هیجوت  نارگید  هب 
.دنیبب دوخ 

هللا عاطا  نم   » .دنشاب هتشاد  مه  ار  جح  صاخ  یلمع  رکذ  دیاب  یبلق  ینابز و  رکذ  رب  هوالع  جح ، نارازگراک  هک  تسا  نیا  مود  هتکن 
« .تسا رکذ  نیا  دنک ، یم  لمع  دوخ  تیلوؤسم  هب  هک  یسک  ور  نیا  زا  . (1) هللا » یسن  دقف  هللا  یصع  نم  و  هللا ...  رکذ  دقف 

نامز اه و  ناکم  تالاح و  رد  ناشرکذ  دارفا  : » تفگ تسا  رکذ  ماسقا  هرابرد  هک  قودـص  خیـش  لاصخ  رد  یتیاور  هب  هراشا  اـب  يو 
هک تسا  مزال  دـهد ؛ ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیلوؤسم  هک  تسا  نیا  تسا ، جـح  تمدـخ  رد  هک  یـسک  رکذ  دوش ، یم  توافتم  اه 

« .دینک هیجوت  تالکشم  هب  تبسن  ار  نارئاز 

.درک يروآدای  اه  نآ  هب  نویناحور  فیاظو  هرابرد  ار  یتاکن  جاجح ، تسرپرس  نایاپ ، رد 

ح 20439 ص 256 ، مراحملا ،» بانتجا  بوجو  باب  ، » ج 15 هعیشلا ، لیاسو  - 1
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نویناحور يارب  تاسلج  يرازگرب  داهنشیپ 

تنواعم .تسه  هدوب و  ققحت  لباق  اه  ناوراک  نویناحور  تیریدم  تیروحم و  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یگنهرف  بوصم  ياه  همانرب 
.دـهد رارق  رظنّدـم  يداهنـشیپ  ياه  همانرب  اـه و  حرط  هیلک  رد  ار  يروحم  شقن  نیا  هک  تسا  هدرک  شـالت  هثعب  شهوژپ  شزومآ و 

درک هنیزه  یگنهرف و  ياه  هماـنرب  يارجا  یحارط و  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  هک  ناوراـک  یگنهرف  ياروش  دروم  رد  هنومن ، يارب 
ياضعا زا  زین  هنیعم  نیعم و  هتفرگ و  رارق  اروش  سییر  ناونع  هب  ناوراک  یناحور  هدهع  رب  يروحم  شقن  دراد ، یگنهرف  ياه  هنارس 

ناوراک یناحور  ياضما  دـییأت  اب  یگنهرف  ياه  همانرب  اهراک و  هک  هدـش  غالبا  اه  ناوراـک  همه  هب  نینچمه  .دنتـسه  اروش  نآ  مئاد 
.دبای یم  تهاجو 

مه زا  هک  دراد  يرایـسب  راثآ  تاکرب و  ناریدـم ) هسلج  ریظن  ) هقطنم ره  ياه  ناوراک  نویناحور  تاسلج  يرازگرب  دـسر  یم  رظن  هب 
.درک يزیر  همانرب  نآ  هرابرد  هدنیآ  لاس  يارب  تسا  هتسیاش  نونکا 

رترب نویناحور  قیوشت 

لاسما هدرفم  هرمع  عتمت و  جح  فلتخم  ياه  ناوراک  ياه  نیعم  نویناحور و  زا  رفن  زا 25  شیب  هبنشکی (1)  زور  رد  يا  هسلج  یط 
جح و نامزاس  سییر  ترایز و  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  روضح  اب  هک  مسارم  نیا  رد  .دـندش  یفرعم  رترب  تارفن  ناونع  هب 
زا نویناحور  شجنـس  ياه  صخاش  اهرایعم و  ساسا  رب  هدـش  دای  ياه  ناوراک  ياه  نیعم  نویناحور و  دـش ، رازگرب  روشک  ترایز 

.دندش باختنا  رئاز  روما  هب  یگدیسر  يدرک و  لمع  یشهوژپ ، یملع ، رظن 

زین يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياه  تنواعم  نویناحور و  روما  نیطبار  هک  مسارم  نیا  رد 

.هجح يذ  اب 15  قباطم  ، 87 / 9 / 2 - 1
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.دندرک نایب  جح  ییارجا  یگنهرف و  لئاسم  هرابرد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  اه  ناوراک  نویناحور  ياه  نیرترب  دنتشاد ، روضح 

ییاهدومنهر هداد ، خساپ  اه  لاؤس  زا  یخرب  هب  مسارم  نیا  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  ترایز و  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.دندومن هئارا 

.دـنک یم  اه  ناوراک  نویناحور  درک  لمع  یـسررب  هب  مادـقا  نویناحور  روما  تنواعم  هدرفم ، هرمع  عتمت و  جـح  مسوم  رد  هلاـس  ره 
هقباساب و هتخیهرف ، نویناحور  زا  اًلبق  اه  نآ  زا  مادـکره  هک  نیطبار  طسوت  اه  ناوراک  ياـه  نیعم  نویناـحور و  درک  لـمع  یـسررب 

.دیآ یم  لمع  هب  دنا ، هدوب  اه  ناوراک  رگ  شالت 

نویناحور کسانم  شزومآ  تاسلج 

اب نارئاز ، فرط  زا  حیحـص  کسانم  ماجنا  رد  تبقارم  ماکحا و  شزومآ  هب  تبـسن  اـه  نآ  هفیظو  نویناـحور و  هاـگیاج  هب  هجوت  اـب 
هرابرد نویناحور  رتشیب  هچ  ره  یگدامآ  يارب  یتاسلج  تنواعم ، فرط  زا  یعرـش ، لئاسم  تاکن و  ترثک  عجارم و  دادـعت  هب  هجوت 

.دنک یم  رازگرب  خساپ  شسرپ و  تروص  هب  ماکحا  لئاسم 

نویناحور يارب  هژیو  هرود  ترایز 

هب تبـسن  نویناحور  ات  دـنک  یم  یحارط  نویناحور  هرود  ترایز  يارب  يا  هژیو  ياه  همانرب  نویناحور  روما  مسوم ، مایا  رد  لاس  ره 
هژیو ياهدیدزاب  نیا  راثآ  زا  یکی  .دنیامن  هئارا  ار  مزال  تاحیضوت  ناوراک  ياضعا  يارب  دنناوتب  دننک و  ادیپ  لماک  ییانـشآ  نکاما 

.تسا دجاسم  نکاما و  یفرعم  رد  ناوراک  نویناحور  نیب  هیور  تدحو  داجیا 

ياه هنیعم  اـه و  نیعم  نویناـحور ، يارب  زور  جـنپ  تدـم  هب   14 اهرـصع 30 / 5 و  تعاس 30 / اـه  حبـص  يا  هرود  ياهدـیدزاب  نیا 
دجـسم عرد ، دجـسم  لهـشالادبع ، ینب  دجـسم  هّرح ، يادهـش  هباجا ، دجـسم  .دوش  یم  رازگرب  هرونم  هنیدـم  نکاما  رد  اه  ناوراـک 

، هحارتسالا
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هقطنم مرح ، دودـح  قدـنخ ، هقطنم  راجن ، ینب  تاـنب  دجـسم  هعمج ، دجـسم  اـبق ، دجـسم  میهاربا ، ما  هبرـشم  خیـضف ، دجـسم  دـحا ،
نکاما نیا  هلمجزا  هخانم  هقطنم  دجاسم  ایقـس و  دجـسم  البرک و  ناوراک  تشگزاب  لحم  یلع ، رابآ  هرجـش ، دجـسم  دـسالاءارمح ،

.تسا

نارهاوخ دحاو 

نارهاوخ دحاو  لوؤسم  اب  وگو  تفگ 

هکم هب  رفس  هناتسآ  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  نویناحور  روما  تنواعم  نارهاوخ  دحاو  لوؤسم  ایلع ، یمشاه  تاداس  هیضرم  مناخ 
نویناحور روما  نارهاوخ  دحاو  ياه  تیلاعف  صوصخ  رد  ات  تفریذپ  روضح  هب  ار  ام  ردـص  هعـس  اب  تقو  دوبمک  دوجو  اب  همرکم و 

.دهد یتاحیضوت  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب 

.دنهد یم  هئارا  نز  نارئاز  هب  نارهاوخ  دحاو  هک  تسا  یتامدخ  نییبت  رد  يو  اب  یهاتوک  يوگو  تفگ  دیناوخ ، یم  لیذ  رد  هچنآ 

؟ تسیچ نآ  تیلاعف  هدودحم  درک و  راک  هب  زاغآ  یلاس  هچ  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نارهاوخ  دحاو  * 

لئاسم هب  ییوگ  خـساپ  تمـسق  نیا  تیلاـعف  مها  تفرگ و  لکـش  نویناـحور  روما  تنواـعم  رد  لاـس 1374  زا  نارهاوخ  تیلاـعف  - 
هب ییوگ  خـساپ  يواـک و  ناور  یـسانش و  ناور  تامدـخ  هئارا  فلتخم ، ياـه  ناوراـک  ياـه  هنیعم  یگنهرف  هیذـغت  ناوناـب ، یعرش 

.دوش یم  هئارا  يزور  هنابش  تروص  هب  ًابیرقت  جح  مسوم  رد  تامدخ  نیا  هک  تسا  یتدیقع  تالاؤس 

؟ تسا يا  هزوح  هچ  رد  امش  تاعجارم  نیرتشیب  * 

رارسا صوصخ  رد  زین  رئاز  ياه  مناخ  زا  يرایـسب  .دننک  یم  هعجارم  یـصاصتخا  ماکحا  ناوناب و  هژیو  لئاسم  لح  هنیمز  رد  ًارثکا  - 
.دننک یم  هعجارم  ام  هب  هنیدم  هکم و  هکربتم  نکاما  نتخانش  جح و  یتدیقع  لئاسم  و 
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.دییامرفب یتاحیضوت  اه  نآ  فیاظو  حرش  ناوراک و  ياه  هنیعم  دروم  رد  * 

هنیعم ینس  نیگنایم  هتـشاد ، شیازفا  رفن  هتـشذگ 120  لاس  هب  تبـسن  هک  دنراد  روضح  هنیعم  رفن  اه 364  ناوراک  نیب  رد  لاـسما  - 
تیفیک یـسررب  نارئاز و  لامعا  لرتنک  اه  نآ  راک  تیولوا  ناوراک و  ياه  هنیعم  یلـصا  هفیظو  .تسا  لاس  دودح 35  ناوراک  ياه 
نکاما یفرعم  نارئاز و  اب  کسانم  رد  یهارمه  جـح ، کسانم  میلعت  ماکحا و  نییبت  یهقف ، لئاسم  لح  اه ، نآ  لامعا  ماـجنا  تحص 

.تسا ناوراک  یناحور  رظنریز  نارئاز  هب  هکربتم 

؟ تسا هدیشیدنا  يریبدت  هچ  دنا  هدش  فرشم  جح  هب  لاسما  هک  ییاه  هنیعم  شزومآ  صوصخ  رد  نارهاوخ  دحاو  * 

يارب یـصاصتخا  تروص  هب  ار  هرود  ترایز  نینچمه  هتفرگ ، رظن  رد  اه  هنیعم  يارب  ار  یگتفه  یهیجوت  تاسلج  نارهاوخ ، دحاو  - 
میدرک رازگرب  ناوراک  ياه  هنیعم  تالاؤس  تاهبش و  عفر  يارب  هنیدم  هکم و  رد  مه  يا  هژیو  تاسلج  .تسا  هدرک  رازگرب  اه  هنیعم 

.دوش نانآ  ییوگ  خساپ  رد  هیور  تدحو  یعون  بجوم  دننک و  تمدخ  نارئاز  هب  نسحا  وحن  هب  دنناوتب  ات 

؟ تسا هدوب  هچ  لاسما  جح  رد  ناوراک  ياه  هنیعم  هژیو  ياهراک  امش  رظن  هب  * 

اه هنیعم  هک  یگنهرف  ياه  تیلاعف  دنراذگ و  یم  اه  ناوراک  رد  يرایـسب  تاریثأت  يونعم  رظن  زا  فلتخم  ياه  ناوراک  ياه  هنیعم  - 
متخ نآرق و  متخ  ناوراک ، ياه  هنیعم  يزیر  همانرب  اب  رئاز  نانز  اه و  ناوراک  زا  يرایـسب  .تسا  هدوب  قفوم  رایـسب  دـنهد ، یم  ماـجنا 

.تسا نارهاوخ  یصاصتخا  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  همه  زا  رت  مهم  دنهد و  یم  ماجنا  هنیدم  هکم و  رد  ددعتم  روط  هب  ار  تاولص 

يرازگرب اـه و  ناوراـک  هب  هغّلبم  نارهاوخ  مازعا  هب  مادـقا  نویناـحور  روما  تنواـعم  رتمک ، هرفن و  ياه 140  ناوراـک  صوصخ  رد 
ياهروحم هرابرد  نآ  رد  هدوب و  نارهاوخ  یـصاصتخا  تاسلج ، نیا  هک  هدومن  نارئاز  رارقتـسا  لحم  نامتخاس  رد  زکرمتم  تاسلج 

دوش و یم  وگو  تفگ  ثحب و  فراعم و ...  رارسا و  کسانم و  ماکحا و  هلمج  زا  فلتخم 
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.دنهد یم  خساپ  نارئاز  تالاؤس  هب  هغّلبم  نارهاوخ 

ات دـنبای و  یم  روضح  هرجـش  دجـسم  رد  اه  نآ  ندرک  مِرُْحم  رئاز و  ناوناب  لئاسم  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  هبنـشراهچ  زا  هنیعم  ناوناـب 
.تشاد دنهاوخ  روضح  دنوش ، همرکم  هکم  مزاع  هرونم  هنیدم  زا  هک  ینارئاز  هورگ  نیرخآ 

نویناحور روما  تنواعم  تامادقا  هصالخ 

لماش رفن ) دودح 2000  تمدـخ  نیح  رفن و  دودح 800  تمدخ  يادـتبا  ) ناریا رد  نویناحور  يروضح  ياه  شزومآ  يرازگرب  . 1
.هیروس تابتع و  هرمع ، جح ، نویناحور 

.يروضح ریغ  ياه  نومزآ  يرازگرب  . 2

دودـح هک  دـش  رازگرب  تیاس  قیرط  زا  نومزآ  مازعا ، زا  لبق  اه  هنیعم  نیعم و  نویناـحور ، يارب  یلیمکت  ياـه  نومزآ  يرازگرب  . 3
تکرـش لبق  ياه  لاس  دننامه  یتّنـس  تروص  هب  نومزآ  رد  یقابلا  دندش و  نومزآ  نیا  رد  تکرـش  هب  قفوم  رفن  زا 1332  رفن   500

.دندومن

.نارهت رد  هسلج  کی  يرازگرب  مازعا و  زا  شیپ  اه  نآ  هیجوت  ناطبار و  نییعت  . 4

.يریگ شرازگ  یگنهامه و  داجیا  روظنم  هب  هکم ) رد  هسلج   18 لبق ، هنیدم  رد  هسلج   14) ناطبار اب  تاسلج  يرازگرب  . 5

.هکم هنیدم و  قطانم  تاسلج  رد  ناطبار  تکرش  . 6

یلّوا لاس  ياـه  هنیعم  صوصخ  رد  دروم  هس  هک  دروم  لبق 18  هنیدـم  ) هرود ترایز  تهج  اه  هنیعم  نیعم و  نویناحور ، شزومآ  . 7
(. دوب

(. هلحرم کی  ) هکم و  هلحرم ) کی  ) نارهت رد  اه  ناوراک  نویناحور  يرسارس  ییامهدرگ  . 8

(. دروم  11) نویناحور يا  هقطنم  ییامهدرگ  . 9

.هلحرم ود  رد  رفن  ناطبار 1332  طسوت  هنیعم  نیعم و  نویناحور ، یبایزرا  . 10

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


223 ص :

.رفن  25 هنومن ، رترب و  نویناحور  یفرعم  باختنا و  . 11

(. دروم هکم 3  دروم و  هنیدم 2  ) اه ناوراک  ياه  هنیعم  ییامهدرگ  . 12

.دروم هناگ 3500  هد  لحارم  ساسا  رب  نویناحور  یبایزرا  . 13

(. دروم  4) اه هنیعم  اب  تنواعم  یهیجوت  هسلج  . 14

(. دروم هکم 6  دروم و  لبق 6  هنیدم  ) تالاؤس هب  ییوگ  خساپ  کسانم و  شزومآ  . 15

(. دروم دعب 4  هنیدم  دروم  هکم 3  دروم ، لبق 5  هنیدم  ) یشیدنا مه  تاسلج  . 16

(. دروم کی  مادک  ره  ) تنس لها  شزومآ و  تنواعم  اب  ناطبار  نویناحور و  روما  كرتشم  هسلج  . 17

(. ناطبار هارمه  هب  هناخزپشآ  زا  دیدزاب  ) دروم کی  هژیو  ياهدیدزاب  . 18

(. دروم  3) ماظع عجارم  رتافد  اب  يروضح  طابترا  . 19

(. زور رد  دروم   70) ناعجارم هب  ییوگ  خساپ  . 20

(. دروم یتساوخرد 5  دروم ، هکم 32  دروم ، دعب 21  هنیدم  دروم ، لبق 24  هنیدم  ) اه ناوراک  رارقتسا  لحم  هب  هغّلبم  غّلبم و  مازعا  . 21

قیرشت مایا  زا  لبق  همرکم  هکم  دروم و  دعب 28  هنیدم  دروم ، لبق 30  هنیدم  ) ناوناب هژیو  یعرـش  لئاسم  هب  ییوگ  خساپ  تاسلج  . 22
.یمومع طباور  يراکمه  اب  دروم ) مایا 17  زا  دعب  دروم و   18

(. رفن  6451) نارگراثیا ياه  هداوناخ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هیده  يادها  . 23

(. دروم  15) نویناحور دروم  رد  تایاکش  هب  یگدیسر  . 24
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یبایزرا تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم  . 3

یبایزرا تراظن و  ترورض 

: دسیون یم  رتشا  کلام  هب  یشرافس  رد  یلع  ماما  .دننک  لرتنک  ار  دوخ  لاّمع  ناتسدریز و  ِراتفر  ات  هدرک  شرافس  ناریدم  هب  مالسا 

یَلَع ِهَءاَسِإلا  ِلْهَأل  ًابیِرْدَت  ِناَسْحِإلا َو  ِیف  ِناَسْحِإلا  ِلْهَأل  ًادیِهْزَت  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  َكَْدنِع  یِسُْملا ُء  ُنِسْحُْملا َو  َّنَنوُکَی  الَو  »
ار راکوکین  راک ، نیا  اریز  دنشاب  ناسکی  وت  دزن  رد  دیابن  راکدب  راکوکین و  کلام ) يا  (؛ (1) هَسْفَن » َمَْزلَأ  اَم  ْمُْهنِم  الُک  ْمِْزلَأ  ِهَءاَسِإلا َو 

.هدب بسانم  يازج  تسا  هداد  ماجنا  هچنآ  رب  ار  کی  ره  دزاس و  یم  بیغرتدب  راک  هب  ار  ناراکدب  تبغر و  یب  يراکوکین  هب  تبسن 

هتبلا .تسا  هعومجم  یلاعت  دشر و  یگدنلاب و  ییایوپ ، همزال  تیریدم و  لوصا  ریذپان  کیکفت  ءزج  یبایشزرا  زین  یملع  هاگدید  زا 
هتخاس شیوخ  تمه  ههجو  ار  فاصنا  تلادع و  یلاح  ره  رد  دراد و  رارق  اسر  نودم و  ياه  لمعلاروتسد  بوچراچ  رد  یبایـشزرا 

تامیمـصت و ندوب  یفنم  ای  تبثم  اه و  هماـنرب  يدـنمدوسریغ  اـی  يدـنمدوس  هراـبرد  ار  یبایـشزرا  هجیتن  نیرتهب  ناوتب  دـیاش  .تسا 
قیرط زا  ای  هبحاصم و  ای  تادهاشم ، هلیسو  هب  تاعالطا  يروآدرگ  قیرط  زا  تایلمع  نیا  .درک  وجو  تسج  هدش  ماجنا  لامعا 

هبطخ 53 هغالبلا ، جهن  - 1
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.دوش یم  لابند  اه  هداد  لیلحت  هیزجت و  همان و  شسرپ  عیزوت 

یپ رد  یبایـشزرا ، عماج  ماظن  یحارط  اب  مه  جـح  نارازگراک  دوش و  یم  لصاح  يدـمآراک  ياقترا  ییآراک و  لرتنک  یباـیزرا ، اـب 
زین یشخب  اه و  همانرب  لک  یتکرح  دنور  يریگ و  تهج  هب  تبسن  یبایـشزرا  تراظن و  دنیآرف  نیا  رد  .دنتـسه  مهم  نیا  هب  یبایتسد 

.تسا هجوتم  یناسنا  ياهورین  درک  لمع  یبایزرا  هب 

انبم نواعم  نانخس 

، مارحلا هللا  تیب  نارئاز  هب  یناسر  تامدـخ  فیکو  مک  زا  قیقد  عالطا  روظنم  هب  : » تفگ یبایـشزرا  تراـظن و  يزیر ، هماـنرب  نواـعم 
هب نیرظان  هتفرگ و  تروص  یمظنم  ياه  يزیر  همانرب  یبایـشزرا  ماظن  يداینب  میهافم  قبط  هدرفم ، هرمع  رد  هچ  مسوم و  مایا  رد  هچ 

« .دنراد لماک  تراظن  لاس  لوط  رد  اه  ناوراک  درک  لمع  رب  کیتامتسیس  روط 

شیازفا يارب  ترورـض  کی  ادخ ، هناخ  نارئاز  هب  ناسر  تمدـخ  ياه  هاگتـسد  درک  لمع  یبایزرا  هک  نیا  رب  دـیکأت  اب  برع  ياقآ 
روط هب  تراـظن  هکلب  تسین ، رئاز  هب  تامدـخ  هئارا  تیفیک  زا  عـالطا  ًافرـص  درکلمع  یباـیزرا  : » درک هفاـضا  دوب ، دـهاوخ  ییآراـک 

، مادقا نیا  هک  نیا  ًافاضم  .دش  دهاوخ  یمارگ  نارئاز  هب  تامدخ  یفیک  حطـس  شیازفا  اه و  ییاسران  یخرب  حالـصا  هب  رجنم  یعیبط 
«. درک دهاوخ  مهارف  ار  اه  ناوراک  رد  تیریدم  ماظن  ياقترا  دشر و  يارب  مزال  هنیمز 

نآ عفر  بجوم  ار  تخانش  نیا  تسناد و  جح  رد  اه  تیلاعف  فعـض  طاقن  قیقد  تخانـش  ار  یبایـشزرا  ماظن  يایازم  هلمج  زا  ناشیا 
جح تایلمع  رت  بولطم  هچ  ره  يارجا  ًاتیاهن  روما و  تیفیک  ياقترا  حیحص ، تامیمصت  ذاختا  درمـشرب و  توق  طاقن  هب  لیدبت  اه و 

.تسناد یبایشزرا  ورگ  رد  ار  هرمع  عتمت و 

رد ناـنآ  لاـعف  روـضح  تکراـشم و  رد  نارئاز  هزیگنا  داـجیا  بجوـم  قوـف ، ياـیازم  رب  هوـالع  یمادـقا  نینچ  : » تفگ نینچمه  يو 
« .تسا هدش  اه  يراکمه 
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، جـح لامعا  حیحـص  ماجنا  يارب  کسانم  شزومآ  رئاز ، قوقحروشنم  نیودـت  هب  هراشا  اب  یبایـشزرا  تراظن و  يزیر ، همانرب  نواعم 
لقن لمح و  ملاس ، هیذـغت  بسانم ، نکـسم  زا  يرادروخرب  کسانم ، ماجنا  رد  اه  ناوراـک  یناـحورو  ریدـم  طـسوت  نارئاز  یهارمه 
ریدم اب  یگنهامه  یهارمه و  اًلباقتم  درک و  رکذ  ادخ  هناخ  نارئاز  قوقح  هلمجزا  ار  نامرد و ...  تشادهب و  یسرتسد ، لباق  نمیا و 

تیاعر دوش ، نارئاز  رگید  قوقح  عییضت  بجوم  هک  يروما  زا  زیهرپ  یشزومآ ، یهیجوت و  تاسلج  رد  تکرش  ناوراک ، یناحور  و 
: دوزفا تسناد و  ادخ  هناخ  نارئاز  فیلاکت  هلمجزا  ار  رفس و ...  لوط  رد  یبهذم  یلم و  تانوئش 

یناریا نارئاز  ناتسبرع  تلود  هک  هدش  بجوم  جح  نارازگراک  نارئاز و  لباقتم  ياه  یگنهامه  هدش و  رکذ  دراوم  يارجا  هجوت و  »
نیگنـس مجح  هب  هجوت  اب  رما  نیا  دنک و  یفرعم  یمالـسا  ياهروشک  جح  نیرت  قفوم  ار  ناریا  جح  لامعا  نارئاز و  نیرت  مظنم  زا  ار 

يراکمه ییارجا و  یگنهرف و  هزوح  ود  رد  جـح  نارازگراک  يزور  هنابـش  ياه  شـالت  زا  یـشان  عتمت ، جـح  رد  هژیو  هب  تاـیلمع ،
« .تسا هدوب  مرتحم  نارئاز 

لباـق شخپ  جـح و  یـشزومآ  ياـه  ملیف  دـیلوت  هب  رجنم  ار  يربـهر  مظعم  ماـقم  هـثعب  يریگ  یپ  تامادـقا و  يزیر و  هماـنرب  ناـشیا 
هعماج يزاس  گنهرف  رد  جاجح ، شزومآ  رما  رب  هوالع  مادـقا  نیا  : » درک هفاضا  تسناد و  جـح  اب  طبترم  ياـه  ملیف  زا  يا  هظحـالم 
هدوب يربهر  مظعم  ماقم  دیکأت  دروم  هک  زور - يروانف  نیون و  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اتـسار  نیمه  رد  .تسا » هتـشاد  يرثؤم  شقن  زین 

تاطابترا زا  يرایسب  یصصخت  یمومع و  یناسر  عالطا  ياه  هاگیاپ  داجیا  اب  نونکا  مه  هتـشاد و  رارق  هثعب  هجوت  دروم  اًلماک  تسا -
نویناحور طابترا  يرارقرب  ناربراک و  شزومآ  مادقا ، نیا  دنیآرف  هلمج  زا  دوش ، یم  ماجنا  یکینورتکلا  تروص  هب  جح  نارازگراک 

.تسا هدش  گالبو  قیرط  زا 

همانرب و هیقف ، یلو  مرتحم  هدنیامن  ياه  هیصوت  ساسا  رب  : » درک هفاضا  نایاپ  رد  يو 
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زا هثعب  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  یگنهرف ، يروانف و  تاـناکما  ماـمت  يروحمرئاز ، ياتـسار  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  فادـها 
نید هزوح  رد  يزاجم  ياه  شزومآ  نشیمینا و  يدعب و  هس  ياه  شزومآ  زا  يرادروخرب  اب  هتسناوت  هک  تسا  ییاه  هعومجم  نیلوا 

« .دشاب هتشاد  تیلاعف  یمالسا  فراعم  و 

مهارف يا  هنیمز  مسوم ، ریغ  مسوم و  رد  نارازگراک  هعومجم  هدش  ینیب  شیپ  راتخاس  هب  هجوت  اب  درک  يراودـیما  راهظا  برع  ياقآ 
.دنربب ار  يونعم  هدافتسا  رثکادح  یناحور  ياضف  رد  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  جاجح و  ددرگ و 

ياه همانرب  هنیمز  رد  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  اه و  حرط  هک  درک  تساوخرد  نرظن  بحاص  ناگبخن و  نادنمـشیدنا و  زا  ناـیاپ  رد  يو 
سردآ هب  جح  یناسر  عالطا  هاگیاپ  رد  ام  اب  طابترا  شخب  اب  هبتاکم  قیرط  زا  ترایز  جح و 

www. hajj. ir

.دنناسرب طبر  يذ  نالوؤسم  عالطا  هب 

نارئاز يارب  بساـنم  رتسب  نتخاـس  هداـمآ  ار  نآ  لـیلد  درک و  مـالعا  يروحمرئاز  ار  یناـمز  ههرب  نیا  رد  تراـظن  درک  يور  ناـشیا 
.دنربب هرمع  عتمت و  جح  مایا  يونعم  ياضف  زا  ار  هدافتسا  نیرتهب  دنناوتب  طیارش  هب  هجوت  اباه  نآ  ات  تسناد 

تراظن یـسرزاب و  تنواعم  تراظن ، راک  تیـساسح  تیمها و  لیلد  هب  عتمت  جـح  مایا  رد  : » درک ناشن  رطاـخ  نینچمه  برع ، ياـقآ 
نالوؤسم کمک  ابو  نامز  نیرت  عیرس  رد  يا ، هلأسم  ای  لکشم  زورب  تروص  رد  مینک  یم  یعس  دریگ و  یم  دوخ  هب  یتایلمع  تلاح 

«. مییامن فرطرب  ار  نآ  ییارجا 

مسوم 87 رد  یبایشزرا  لدم 

مظعم ماقم  هثعب  ياه  تیریدـم  اه و  تنواعم  ياه  تیلاعف  ندوب  روحم  هماـنرب  هراـبرد  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  دومنهر  هب  هجوت  اـب 
هب یبایزرا  يوگلا  نآ ، زا  شیپ  مسوم و  هب  طوبرم  یبایزرا  ياه  شرازگ  ندوب  ادج  رب  ینبم  ناشیا  تساوخرد  هب  هجوت  اب  يربهر و 

.تسا هدش  لیکشت  رایعم  تفه  زا  ریز  لکش  هب  هجوت  اب  مسوم 87 ، رد  هدش  هتفرگراک 
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هثعب ياه  تیریدم  اه و  تنواعم  ياهتیلاعف  تامادقا و  رد  دوبهب  لباق  ياه  هنیمز  توق و  طاقن  جارختسا  یبایزرا ، يوگلا  نیا  فده 
ناوت ياقترا  هدش و  هئارا  تامدـخ  تیفیک  شیازفا  هب  رجنم  هک  ار  ییاهراکهار  اهداهنـشیپ و  ناوتب  بیترت  نیدـب  ات  تسا  مسوم  رد 

.داد رارق  راک  روتسد  رد  هدنیآ  مسوم  يارب  هدرک ، جارختسا  دوش ، یم  اه  يدنم 

: تسا هدش  لیکشت  یلصا  شخب  ود  زا  لدم  نیا  تسا ، هدش  صخشم  هک  هنوگ  نامه 

.تامادقا اه و  تیلباق  . 1

.اهدرواتسد جیاتن و  . 2

یم دوبهب  جیاتن ، دروخزاب  زا  هدافتـسا  اب  تامادقا  اه و  تیلباق  دـنوش و  یم  داجیا  تامادـقا  اه و  تیلباق  رثا  رد  اهدوراتـسد  جـیاتن و 
: دوش یم  هداد  حیضوت  رصتخم  روط  هب  لدم  نیا  فلتخم  ياهرایعم  دروم  رد  همادا  رد  .دنبای 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


229 ص :

میـسقت هوحن  ریظن  یفلتخم  ياه  هفلؤم  رد  اه  تیریدم  اه و  تنواعم  نالوؤسم  ناریدـم و  تیریدـم  يربهار و  ناوت  تسخن ، ماگ  رد 
یگژیو یهد و  شرازگ  يریگ ، شرازگ  تراظن و  لماعت ، طاـبترا و  يرارقرب  ناوت  ییوج ، تکراـشم  نازیم  یهد ، ناـمزاس  راـک و 

.دوش یم  یسررب  يدرف  ياه 

یم یـسررب  هدش  یحارط  ياه  همانرب  اه و  تیرومأم  هب  هجوت  اب  مسوم ، يارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ِنامزاس  راتخاس و  دـعب ، هلحرم  رد 
.دوش

دروم ازجم  روط  هب  دیاب  هتـشاد ، ییازـس  هب  شقن  راظتنا  دروم  ياهدرواتـسد  داجیا  رد  مسوم  يارب  هدـش  هتفرگراک  هب  یناسنا  يورین 
.دریگ رارق  یسررب 

نیا تیفیک  یبایزرا  .تسا  زاین  دروم  مسوم  ياـه  هماـنرب  شخبرثا  يارجا  یحارط و  يارب  هک  دنتـسه  ییاـه  تیلباـق  قوف  راـیعم  هس 
هراشا همادا  رد  وگلا  نیا  هب  .دـنک  یم  يوریپ  یـصخشم  يوگلا  زا  دوخ ، هک  تسا  مسوم  یبایزرا  همانرب  یلـصا ، هتـسه  ياه  هماـنرب 

.تسا هدش 

زا ترابع  هک  جـح - يروحم  فدـه  دوش  هتفگ  تسا  رتهب  ای  فدـه و  نیرت  مهم  .دوش  یم  طوبرم  نارئاز  تیاـضر  هب  راـیعم  نیلوا 
هدش و ماجنا  ياه  یجنسرظن  جیاتن  ساسا  رب  هزوح  نیا  یبایزرا  زا  یـشخب  .تساه  نآ  یلاعت  لوحت و  نارئاز و  نابطاخم و  تیاضر 

.ددرگ یم  صخشم  انبم  تنواعم  ناگدنیامن  ياه  شرازگ  زین 

نیا يارب  .دوش  یـسررب  ازجم  روط  هب  دـیاب  هک  تساهدرواتـسد  زا  یمهم  هعومجم  زین  یناسنا  يورین  هب  طوبرم  يدرک  لـمع  جـیاتن 
رد مسوم ، رد  لاعف  یناسنا  يورین  نآ  ساسا  رب  دـمآرد و  ارجا  هب  یبایـشزرا  تیریدـم  طـسوت  مسوم 87  رد  ییازجم  هماـنرب  روظنم 

.تفرگ رارق  یبایزرا  دروم  حطس  راهچ 

رظن رد  فادها  اه و  تیرومأم  هب  هجوت  اب  تیریدـم ، تنواعم و  ره  ياهدرواتـسد  يدرک و  لمع  ياه  صخاش  نیرت  مهم  تیاهن  رد 
.دریگ رارق  یبایزرا  دروم  هدش و  شرازگ  دیاب  هدش ، هتفرگ 
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تیلباق اه ، تیفرظ  رد  يرو  هرهب  ياقترا  هثعب ، ياه  تیریدم  اه و  تنواعم  یبایـشزرا  يارب  هدـش  یحارط  ياهراکوزاس  عومجم  رد 
بولطم و جح  فادـها  رتشیب  هچ  ره  ققحت  ياه  هنیمز  ات  تسا  نآ  رب  هدرک ، لابند  ار  رایتخا  رد  ِیتازیهجت  یناسنا و  ینامزاس ، ياه 

.دروآ مهارف  ادخ  هناخ  نارئاز  تیاضر  نیمأت 

یسرباسح هژیو و  تراظن  تیریدم 

هراشا

یجنسرظن میت  و  دنتشاد ) ار  نامزاس  ییارجا  ياه  هصرع  رب  یصصخت  تراظن  هفیظو  هک  ) هژیو نارظان  ناسرزاب ، لماش  تیریدم  نیا 
تیریدم هژیو و  تراظن  تیریدم  دش  رارق  انبم ، تنواعم  مرتحم  لوؤسم  ریبدـت  تقفاوم و  اب  تخادرپ و  یم  تیلاعف  هب  مسوم  مایا  رد 

رفن ساسا 27  نیا  رب  .دـنهد  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  مسوم  رد  دـحاو  تیریدـم  اـب  تایاکـش  اـه و  شرازگ  هب  یگدیـسر  یـسرزاب و 
هطیح رد  بسانم  یهد  نامزاس  اـب  هداد ، لیکـشت  ار  هرفن  یعمج 38  یجنـسرظن  میت  هژیو و  نارظان  رفن  اب 11  هارمه  سرزاـب ، يورین 

.دندرک یم  لابند  ار  یسرزاب  تراظن و  روما  هنیدم ، هکم و  هناگ  قطانم 12  یصصخت و  ياه 

هژیو نارظاـن  زین  دومن و  یم  لرتنک  ار  اـه  ناوراـک  رد  ناـمزاس  ییارجا  تامادـقا  هک  دوب  هدـش  نییعت  سرزاـب  کـی  هقطنم  ره  يارب 
هب یگدیسر  تهج  درف  کی  نینچمه  یسرباسح و  نامرد ، تشادهب و  لقن ، لمح و  تاکرادت ، هیذغت و  نکسم ، هصرع  جنپ  تهج 

.تسا هدیدرگ  روظنم  نالک  یجنسرظن  تهج  مه  رفن  هس  تایاکش و  اه و  شرازگ 

قیرط زا  هک  تسا  قطانم  اـه و  ناوراـک  رد  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  داـعبا  لرتنک  یـسررب و  رد  تیریدـم  نیا  ياـه  تیلاـعف  هدـمع 
قطانم و قیرط  زا  دننک و  یم  یگدیـسر  لئاسم  هب  طبر  يذ  دارفا  اب  هبحاصم  تادهاشم و  شرازگ و  ذخا  اه و  ناوراک  هب  یـشکرس 
لیلحت و هیزجت و  يدنب و  عمج  تیاهن ، رد  دنیامن و  یم  مادقا  طبر  يذ  يدابم  هب  لاقتنا  ای  عوضوم و  لح  هب  تبـسن  هژیو  نارظان  زین 

هنیهب يارجا  تهج  بسانم  ياهراک  هار  هئارا 
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.دنزرو یم  تردابم  نامزاس  ییارجا  داعبا  هیلک  رد  حیحص  و 

: تسا ریز  رارق  هب  مسوم  مایا  رد  تیریدم  نیا  ياه  همانرب  مها  هصالخ  روط  هب 

.هزوح جنپ  رد  یصصخت  تراظن  - 

(. اه ناوراک  ) یهافر یتامدخ و  لئاسم  یسرزاب  - 

.یقوقح روما  تایاکش و  هب  یگدیسر  - 

.یجنسرظن - 

(. دوب یجنسرظن  میت  هدهع  هب  ) داتس قطانم  نالوؤسم  اه و  ناوراک  ناریدم  درک  لمع  یبایزرا  - 

.قطانم یسرزاب  تراظن و  - 

یقوقح روما  تایاکش و  هب  یگدیسر 

.یسرزاب تیریدم  طسوت  مزال  ياه  مرف  اب  هارمه  هیلوا  سیون  شیپ  هیهت 

.عقوم هب  یناسر  عالطا 

.تایاکش هب  یگدیسر  يارب  ایوگ  نفلت  يزادنا  هار 

.طبر يذ  يدابم  قیرط  زا  اه  ناوراک  تایاکش  هب  یگدیسر  يریگ و  یپ 

یصصخت تراظن 

.فعض توق و  طاقن  هارمه  هب  لقن و ...  لمح و  تشادهب ، نکسم ، ياه  هصرع  رد  نامزاس  ییارجا  تیعضو  نیرخآ  هئارا 

.هزوح دنچ  رد  یبرجت  ناسانشراک  زا  يدادعت  روضح 

.هژیو نارظان  ناسرزاب و  تدم  ینالوط  ًاتبسن  روضح 

هطوبرم ناسانشراک  نارظان و  ناسرزاب و  نیب  يراک  دنویپ  داجیا 
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یجنسرظن

.رگ شسرپ  هیجوت  يریگراک و  هب 

اهنت هئارا  تهج  هب  یگنهامه  هثعب و  ياه  یجنسرظن  ریاس  يارب  يریگ  هنومن  ماجنا 
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.نارئاز هب  همان  شسرپ  کی 

.ناریا رد  جح  زا  دعب  یتدم  یلیمکت ، یجنسرظن  ماجنا  يارب  مزال  تامدقم  دیهمت 

.داتس قطانم  نالوؤسم  اه و  ناوراک  ناریدم  درک  لمع  یبایزرا 

هنایار زکرم 

زور زا  ار  دوخ  راک  اًلمع  لّوا ، ياهزور  رد  یناسنا  يورین  تاناکما و  نتشادن  تلع  هب  دش و  رقتـسم   87 / 8 خیرات 16 / زا  زکرم  نیا 
: زا دنترابع  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  مها  .درک  زاغآ   87 / 8 هبنش 22 / جنپ 

 ... هثعب و هنازور  يریگ  شرازگ  هناماس  دننام  هثعب  زاین  دروم  ياهرازفا  مرن  دیلوت  هیهت و  . 1

.هثعب ياهرتویپماک  هکبش و  تینما  ظفح  . 2

.هثعب يا  هنایار  ياه  متسیس  زا  يزادنا  هار  بصن و  . 3

.مسوم رد  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  . 4

.هثعب یلخاد  هکبش  يزادنا  هار  . 5

.هدش زمر  تروص  هب  ناتسبرع  هب  ناریا  زا  هثعب  ياه  تیریدم  اه و  تنواعم  یتاعالطا  ياه  کناب  لاقتنا  . 6

.همان خساپ  تئارق  متسیس  يزادنا  هار  بصن و  . 7

تنواعم رتفد 

: زا دنترابع  نآ  ياه  تیلاعف  هدمع  هک  درک  راک  هب  عورش  هنیدم  رد   87 / 8 زا 19 / تنواعم  رتفد 

هک  BG 9 زا شیب  مجح  رد  هثعب  ینامزاس و  فلتخم  ياه  هطیح  رد  يزاجم  یتنرتنیا و  بوتکم و  مزال ، لاتیجید  تاعالطا  تفایرد 
هثعب هنایار  زکرم  هب  تبسن  یبوخ  نابیتشپ  تسناوت  دوب و  اه  تنواعم  نابایشزرا  قطانم و  نالوؤسم  بسانم  هدافتسا  دروم 
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.دیامنب هثعب  نامزاس و  تاعالطا  نیرخآ  هئارا  رد 

هکم هب  تنواـعم  ياـضعا  زا  رفن  جـنپ  مازعا  تهج  یگنهاـمه  زین  رتـفد و  يزادـنا  هار  هلمج  زا  تاکرادـت ، یناـبیتشپ و  روـما  ماـجنا 
تایاکـش هب  یگدیـسر  يارب  ایوگ  نفلت  يزادنا  هار  هنیدم و  رد  تنواعم  ياضعا  هب  تراک  میـس  هعطق  عیزوت 42  لیوحت و  همرکم ،

رد هک  ییارجا  تامادقا  رگید  اه و  تیریدم  يارب  هکم  يارب  وردوخ  هاگتـسد  جنپ  هنیدم و  رد  وردوخ  هاگتـسد  راهچ  نیمأت  نارئاز ،
.تسا هتشاد  ار  يدایز  ياه  يریگ  یپ  مه  ناریا 

نارئاز هب   ti تامدخ هئارا 

زا نارئاز ، هب  یتنرتنیا  تامدـخ  هئارا  هثعب و  ياه  تیاس  زا  ینف  ینابیتشپ  هثعب ، ياه  تیریدـم  تنواـعم و  هب  یت » يآ   » تامدـخ هئارا 
.تسا يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هنایار  روما  ياه  تیلاعف  نیرت  مهم 

ماجنا ياه  یگنهامه  اب  : » تفگ تنرتنیا ، زا  هدافتـسا  صوصخ  رد  نارئاز  یخرب  زاین  مالعا  هب  هراشا  اب  يربهر  هثعب  هنایار  روما  ریدم 
زا هدافتـسا  یـصخش ، ياه  هنایار  ياه  بیـسآ  تامدص و  شهاک  يا و  هفرح  تامدخ  ثحب  رد  يراذگ  فدـه  هب  هجوت  اب  هدـش و 

« .دش داهنشیپ  يا  هنایار  ياه  کسویک 

ياه هنومن  يایازم  لیلد  هب  یـسانشراک و  راک  زا  سپ  هک  دـش  یـسررب  يددـعتم  یجراخ  یلخاد و  ياـه  هنومن  : » درک حیرـصت  يو 
« .دش باختنا  نارئاز  هب  یتنرتنیا  تامدخ  هئارا  يارب  روشک  لخاد  رد  يژاتنوم  ياه  کسویک  یلخاد ،

ندوب اراد  ناسآ و  ییاج  هباج  اه ، هنیزه  ثحب  رد  ندوب  هفرص  هب  نورقم  : » تفگ درک و  هراشا  یلخاد  ياه  کسویک  يایازم  هب  يو 
يایازم هلمج  زا  اه ، کسویک  نیا  دیلک  هحفـص  يور  رب  رزیل  تروص  هب  یـسراف  فورح  ندـش  کح  رانک  رد  یناریا  ياهرازفا  مرن 

.تساه کسویک 
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کسویک نیا  رگید  ياه  يربراک  هلمج  زا  زین  تارظن  لاسرا  یجنسرظن و  ثحب  یتنرتنیا ، تامدخ  رب  هوالع  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  يو 
هکم و رد  هثعب  رتافد  رد  اهنت  اًلعف  هدش و  هدافتـسا  یتنرتنیا  تامدـخ  هئارا  ياه  کسویک  زا  راب  نیتسخن  يارب  لاسما  : » دوزفا تساه ،

.تسا نارئاز  زاین  هب  ییوگ  خساپ  هدامآ  هنیدم 

و سلریاو »  » تامدخ زا  دنناوت  یم  لته  فکمه  هقبط  رد  دنشاب ، هتشاد  بات » بل   » هک ینارئاز  هکم  رد  هثعب  لته  رد  رضاح  لاح  رد 
« .دننک هدافتسا  ینامز  تیدودحم  نودب 

لته يارب  ددعتم  ياه  کسویک  كرادـت  هدـنیآ  لاس  يارب  ام  همانرب  ینابیتشپ ، ياهورین  نیمأت  تروص  رد  : » درک ناشن  رطاخ  ناشیا 
« .تسا هکم  رد  راوجمه  ياه 

درک و هراشا  زین  هارمه  نفلت  یـشوگ  رازفا  مرن  هب  جـح  ناـمزاس  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  رظن  دروم  ياـه  باـتک  لیدـبت  هب  يو 
.میداد رارق  سرتسد  لباق  هثعب  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  تیاس  يور  رب  رازفا  مرن  تروص  هب  ار  باتک  ناونع  هدزای  لاسما  : » تفگ

دنناوت یم  یناریا  نارئاز  دکراب ، زا  هدافتـسا  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  هدش  هجاوم  نارئاز  بوخ  لابقتـسا  اب  یتنرتنیا  ياه  کسویک  نیا 
« .دننک هدافتسا  تنرتنیا  زا  تعاس  کی 
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للملا نیب  روما  تنواعم  . 4

هراشا

يروحم راعش  اب  جح 87  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یمالسا و  تما  يارب  جح  میظع  هرگنک  ياه  تصرف  زا  يرادرب  هرهب  ياتسار  رد 
، يزتیـس ملظ  ياه : هنیمز  رد  (ع ) تیب لها  فراعم  بان و  مالـسا  ینابم  یفرعم  نوچ  ییاه  تسایـس  رب  هیکت  اب  تمواقم و  تدحو و 
ناناملـسم و ریفکت  يرگ و  یطارفا  یفن  یمالـسا ، تما  يریذـپ  تیلوؤسم  يزاس و  هاگآ  ناوج ، لسن  هداوناخ ، نز و  (ع ،) تیب لها 

هدهع هب  ار  ریز  فیاظو  مسوم ، مایا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  للملا  نیب  روما  تنواعم  یمالسا و ...  تما  ماجسنا  تهج  رد  شالت 
: دراد

.یمالسا لوصارب  ینتبم  یگنهرف  تاطابترا  يرارقرب  - 

.یمالسا بهاذم  بیرقت  يارب  هنیمز  داجیا  - 

.نانآ یشیدنا  مه  یمالسا و  ناگتخیهرف  یملع و  ياه  تیصخش  نایم  طابترا  ناکما  نتخاس  مهارف  - 

كرتشم يراکمه  يارب  یمالسا  ياهروشک  یبهذم  لفاحم  یملع و  زکارم  اب  هطبار  يرارقرب  - 

رد تکرش  هثعب و  رد  طبر  يذ  ياهدحاو  رگید  يراکمه  اب  ینارنخـس و ...  تاسلج  اهرادید ، اه ، شیامه  ییاپرب  يزیر و  همانرب  - 
.طبر يذ  ياهدحاو  يراکمه  اب  اهروشک ، ریاس  يوس  زا  هدش  رازگرب  طبر  يذ  ياه  شیامه 

نیمأت ییاسانش و  تهج  ناریا  یمالسا  يروهمج  فلتخم  ياه  یگدنیامن  نینچ  مه  هثعب و  ياهدحاو  رگید  اب  لماعت  یگنهامه و  - 
رگید جاجح ) ) ناعجارم ياهزاین 
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.اهروشک

رالاس ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  تجح  اب  وگو  تفگ 

اب مه  ناشیا  .میـشاب  هتـشاد  هنامیمـص  ییوگو  تفگ  رالاس ، دـمحم  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  بانج  اب  ات  داد  تسد  یتصرف 
لها یناهج  عمجم  للملا  نیب  نواعم  يو  .دنتخاس  جـح  باتک  هشوت  هر  ار  دوخ  تاعالطا  دـندش و  اریذـپ  ناوارف  هلـصوح  عضاوت و 

اـه و هزوح  ناـمزاس  سییر  ناـنبل و  رد  لاـس  راـهچ  هیروـس ، رد  هرود  راـهچ  دـنلیات ، رد  یگنهرف  نزیار  هرود  هس  .دنتـسه  (ع ) تیب
یفیلأت و رثا  زا 30  شیب  دـنا و  هدرک  راک  یمالـسا  للملا  نیب  گـنهرف  هزوح  رد  لاـس  دودح 26  وا  .دـندوب  روشک  جراخ  سرادـم 

دحاو اب  نونکا  ناشیا  .دـنراد  شیوخ  یگنهرف  یگدـنز  همانراک  رد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  اب  يراکمه  هقباس  لاـس  هلاقم و 15 
، ناشیا دنمـشزرا  نانخـس  .دنتـسه  لاعف  هثعب  للملا  نیب  طباور  تنواعم  رد  اه ، شیامه  یملع و  تئیه  رد  للملا و  نیب  هزوح  ناغّلبم 

: مینیشن یم  ناشیا  تبحص  ياپ  نیاربانب ، .تسا  یگنس  نارگ  بلاطم  يواح 

.دیهد حیضوت  جح  مسوم  رد  اه  شیامه  لیکشت  هنیشیپ  یگنوگچ و  هرابرد  هدرک ، فطل  * 

مسوم زا  شیپ  اهروشک  زا  یـضعب  رد  جح ، یللملا  نیب  هرگنک  میتشاد و  جح  يا  هقطنم  ياه  شیامه  بالقنا ، نیزاغآ  ياهزور  رد 
.دـش رازگرب  راوـجمه  ياـهروشک  روـضح  اـب  جـح  رانیمـس  مدوـب ، دـنلیات  رد  یگنهرف  نزیار  هک  ناـمز  نآ  دـش ؛ یم  رازگرب  جـح 
.دـش رازگرب  یـشیامه  مه  یبونج  ياقیرفآ  رد  .دنتـشاد  روضح  اـکیرمآ  زا  ییاـهروشک  هک  دـش  لیکـشت  اداـناک  رد  مه  يراـنیمس 
ماما هاگن  نوچ  .دیدرگ  لیکـشت  جح  هرابرد  یمالـسا  بالقنا  تما و  ماما  ياه  هاگدید  فادها و  نییبت  فدـه  اب  نانبل ، رد  يرگید 

.دش یم  رازگرب  ییاه  هرگنک  هاگدید ، نیا  نییبت  يارب  دوب ، هعیش  فراعم  زا  هتساخرب 

یم جح  .دوب  رگیدکی  هب  تبسن  یمالسا  بالقنا  هب  ناقاتـشم  و  (ع ) تیب لها  ناوریپ  ناناملـسم و  لماعت  اه ، هرگنک  نیا  رگید  فده 
ناهج تالکشم  زا  يرایسب  تسناوت 
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هک هچ  نآ  رگا  هتبلا  دیامن ؛ یـشیدنا  هراچ  اه  يراتفرگ  تالکـشم و  عفر  يارب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یتالّوحت  دـنک و  ّلح  ار  مالـسا 
هزغ و نیطسلف ، هلأسم  يارب  .دوش  یم  لصف  لح و  مالسا  ناهج  تالکشم  زا  يرایـسب  درک ، هدایپ  ناوتب  ار  دنا  هدومرف  يربهر  ماما و 

.دننک هئارا  راکهار  دنشاب و  هتشاد  یتسشن  نادنمشیدنا  املع و  هک  تسا  جح  نیمه  لکشم ، ّلح  هاگیاج  نیرتهب  ناتسناغفا 

زا یکی  يربهر ، مظعم  ماـقم  ریبعت  هب  .مینک  عفر  ار  قارع  ناتـسناغفا و  ناتـسکاپ ، راـنچاراپ  تالکـشم  میتسناوت  یم  جـح  تیفرظ  اـب 
رد هک  دـنامن  هتفگان  .تسا  تشادرب  لباق  عفاـنم  نیا  لاـح  ره  رد  ْمَُهل (1) ، َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  تسا  یمالـسا  ماجـسنا  نامه  جح  دیاوف 

هفـسلف زا  ناناملـسم  ات  دـش ، یم  ریثکت  همجرت و  فلتخم  ياه  نابز  هب  مه  يربهر  مظعم  ماقم  ماما و  تانایب  اـه ، هرگنک  نیا  همتاـخ 
.دنوش هاگآ  یمالسا  گنهرف  رد  جح 

- يربهر نامز  ات  دـش و  یم  ماجنا  هرـس ) سدـق  ) ماما ترـضح  هثعب  يراکمه  اب  دوب و  جـح  يرازگرب  زا  شیپ  اـه  هرگنک  نیا  ناـمز 
شیامه تدحو ، شیامه  دعب  جح ، شیامه  ناونع  تحت  ادتبا  میتشاد ، ییاه  شیامه  مه  جح  مسوم  رد  .تشاد  همادا  مه  هلظّدـم -

ناهج تالکـشم  زا  هک  رگید  تاعوضوم  اب  رگید  ياه  هنومن  نآرق و  ياه  بش  ریازجلا ، ياه  بش  ناتـسناغفا ، ياه  بش  نیطـسلف ،
.تفرگ یم  تئشن  مالسا 

ياـه کـمک  ناتـسبرع و  اـب  طـباور  دوب ، شیاـمه  ماـجنا  يارب  يداـیز  تالکـشم  ناـمز  نآ  هدـش ، لوحتم  اـه  تیعقوم  زورما  هتبلا 
یـصاخ تیعـضو  ناکرـشم  زا  تئارب  دوب ، هریت  طباور  نیا  ریثأت  تحت  مه  اه  شیامه  ًاـعبت  گـنج ، رد  مادـص  هب  یبرع  ياـهروشک 

.میدرک یم  رازگرب  هدش  يزیر  همانرب  بوچراچ و  رد  مه  ار  اه  شیامه  دوب و  ییامیپهار  تروص  هب  تشاد ،

هراب نیا  رد  تسا ، هتشاد  يدشر  هبور  دنور  لاسما  مسوم  رد  اه  شیامه  هللادمحب  * 

28 جح : - 1
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؟ دیراد یلیلحت  هچ 

جاح داشر ، یقداص  يریخـست ، ياقآ  نامز  زا  .تسا  هدش  یم  رازگرب  هتـشذگ  لاس  هد  لوط  رد  هک  میراد  شیامه  تفه  ام  عقاو  رد 
.دنراد يدصت  مه  رضاح  لاح  رد  يودهم  ياقآو  دنتشاد  تیلوؤسم  هک  يودهم  ياقآ  یمساقلاوبا و  ياقآ  نایربکا ، یلع 

هک ییاه  هاگتـسد  زا  بیرقت ، عمجم  .دراد  ار  نآ  تیلوؤسم  بیرقت  عمجم  هک  هدوب  بیرقت  ناونع  تحت  یـشیامه  ریخا  لاـس  هد  رد 
لاعف یمالـسا  تدحو  روشنم  هیاس  رد  یمالـسا  یگتـسب  مه  تدـحو و  تیوقت  داجیا و  اب  طابترا  رد  هک  تسا  يربهر  رتفد  رظن  ریز 

ياتـسار رد  یمهم  شقن  دـناوت  یم  هک  هدـش  هیهت  مالـسا  ناهج  ناگتخیهرف  ینـس و  هعیـش و  ياملع  طسوت  روشنم  نیا  ًاریخا  تسا ؛
رـشتنم یمـسر  روط  هب  تسا  رارق  یهاوخرظن  اب  هدش و  همجرت  نابز  دنچ  هب  هیهت و  ریخا  لاس  دنچ  یط  روشنم  نیا  .دنک  افیا  تدحو 

ماـما و تاـیونم  هک  تسا  تصرف  تیعقوم و  نیرتـهب  یمالـسا و  تدـحو  زاـسرتسب  زین  جـح  تسا و  تدـحو  يداـنم  بیرقت ، .دوش 
.دوش نیمأت  يربهر 

کی ناونع  هب  لاس 69  رد  عمجم  نیا  .دوش  یم  رازگرب  تیب  لها  یناهج  عمجم  ياـکمه  اـب  هک  تسا  تیب  لـها  شیاـمه  مه  یکی 
دنلاعف و روشک  دودح 110  هک  دنا  فلتخم  ياهروشک  رد  هعیـش  ناگبخن  نآ ، ياه  تیـصخش  هدـش و  سیـسأت  یتلودریغ  هسـسؤم 

ياهروشک رد  نایعیـش  قوقح  زا  عافد  و  (ع ) تیب لها  نایک  تیوه و  ظـفح  مه ، عمجم  نیا  زا  فدـه  .میراد  عمجم  وضع  رفن   550
لها ناوریپ  یـسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، یملع ، هینب  تیوقت  تیب و  لها  فراعم  گـنهرف و  شرتسگ  طـسب و  جـیورت و  فلتخم و 

رد شیاـمه  کـی  لیکـشت  اـب  هک  تسا  جـح  تصرف  فادـها ، نـیا  قـقحت  يارب  اـج  نیرتـهب  .تـسا  فـلتخم  ياـهروشک  رد  تـیب 
.دوش یم  رازگرب  فلتخم  تاعوضوم 

تحاس نیا  هب  تناها  هب  هجوت  اب  .دوب  یمالـسا » تاسدـقم  اه و  شزرا  (ص ) ربمایپ زا  عافد  و  (ع ) تیب لها   » شیامه عوضوم  لاـسما 
روضح اب  جح  نیا  رد  دنتساوخ  اه ،

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


240 ص :

عقاو رد  .دنبایب  اه  تمرح  کته  اه و  ّتنـس  اه ، هار  نیا  يارب  ییوگ  خساپ  يارب  یهاگیاج  دنناوتب  ناناملـسم  و  (ع ) تیب لها  ناوریپ 
هب یمالسا ، تدحو  روحم  دوب ؛ قح  كالم  هک  ریما  ترضح  .میتخومآ  (ع ) تیب لها  زا  ار  ماجسنا  ام  دنا و  تدحو  روحم  تیب  لها 

.دننک بآ  رب  شقن  ار  نانمشد  ياه  هشقن  تدحو ، ماجسنا و  اب  هک  دنداد  دای  ناشناوریپ 

هک یملظ  نوچ  تسا ؛ تیرشب  ثحب  هکلب  مالسا  ناهج  هلأسم  سدق ، هلأسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  سدق  شیامه  رگید ، شیامه 
ناناملـسم اـم  .تسا  تیرـشب  هیلع  یملظ  عقاو  رد  هتـشادن و  هباـشم  خـیرات  لوط  رد  دـنراد ، اـه  ینیطـسلف  هب  تبـسن  اـه  تسینویهص 

يوبن تیاور  رد  .مینک  کمک  ناینیطـسلف  هب  میتسیاب و  اه  ملظ  نیا  ربارب  رد  تسا ، .ریتس  ملظ  هک  مالـسا  بتکم  زا  ماـهلا  اـب  میفظوم 
: هدمآ

(1)؛ ٍِملْسُِمب » َْسیَلَف  َنیِملْسُْملا  ِرُُومِأب  ُّمَتْهَی  َحَبْصا ال  ْنَم  »

.تسین ناملسم  دشاب ، هجوت  یب  ناناملسم  روما  هب  دوش و  رادیب  باوخ  زا  ناهاگحبص  هک  یسک 

: هدمآ يرگید  تیاور  رد  ای 

(2) ٌِملْسُِمب » َْسیَلَف  ُِهبُْجی  ْمَلَف  َنیِملْسُْمَلل ، ای  يداُنی  اًلُجَر  َعِمَس  ْنَم  »

.تسین یعقاو  ناملسم  دنکن ، تباجا  ار  وا  دونشب و  ار  ناناملسم  يوس  زا  نتساوخ  کمک  يادص  هک  یسک   ؛

میراد هفیظو  دوش ، یم  ماجنا  یتسینویهـص  بصاغ  میژر  يوس  زا  ینیطـسلف  ناردارب  هب  هک  یمتـس  ملظ و  نیا  لابق  رد  اـم  ور  نیا  زا 
، تیمولظم نیا  ساکعنا  يارب  تسا  تصرف  نیرتهب  جح ، تصرف  .میناسرب  قح  نابلاط  نایناهج و  شوگ  هب  ار  تیمولظم  يادـص  نیا 

.دنا هجاوم  هزغ  رد  يرایسب  ياهانگنت  اب  هک  نآلا  هژیو  هب  .دنیآ  یم  مالسا  مظعم  لوسر  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  هک  ییاه  نآ  هب 

ییوراد ییاذغ و  تالکشم  رطاخ  هب  ینیطـسلف  نالاسنهک  نانز و  ناکدوک و  زا  يرایـسب  هدش و  دراو  اه  نآ  هب  ًاریخا  هک  يراشف  رد 
هک میناد  یم  ام  همه  .دنا  هتفر  نیب  زا 

ح 1 ص 163 ، نیملسملا ، روماب  مامتهالا  باب  ج 2 ، یفاک ، - 1
ح 5 ص 164 ، نامه ، - 2
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عوضوم نیا  هب  هک  نیا  رگم  تسین ، ناراوگرزب  نیا  زا  یـشیامرف  ای  باطخ  دراد و  يا  هژیو  تیمها  يربهر  ماما و  هاگن  رد  نیطـسلف 
.دننک کمک  نیطسلف  مولظم  مدرم  هب  هک  دندومرف  هیصوت  ار  ناملسمریغ  ناملسم و  زا  مدرم  همه  هدش و  هراشا  مهم 

زا هک  ییاهراشف  رطاخ  هب  هنافـسأتم  هتـشذگ ، لاس  لاسما و  .دنک  نیمأت  ار  فادها  نیا  زا  یـشخب  دناوت  یم  هکم  رد  سدـق  شیامه 
ياه تیـصخش  املع و  دوب ، یلاخ  نانآ  ياج  دـندوب و  دودـحم  ام  ینیطـسلف  نابطاخم  دوب ، نیطـسلف  مدرم  هب  اه  تیـسنویهص  يوس 

.دنتفاین روضح  هزاجا  ینارنخس ، داجیا  يارب  ینیطسلف 

زا هک  یناوناـب  ناـنز و  زا  توـعد  اـب  دـش و  هلاـس  تفه  لاـسما  مه  شیاـمه  نـیا  هـک  دوـب  نز » تـلزنم  هاـگیاج و   » رگید شیاـمه 
نانز ریثأترپ  شقن  ساکعنا  رانیمـس ، نیا  فادها  زا  یکی  .دش  یم  رازگرب  دـنوش ، یم  فرـشم  هنیدـم  هکم و  هب  فلتخم  ياهروشک 

رد ناـنز  شقن  رگید ، يوـس  زا  .تسا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  رد  یگنهرف  یعاـمتجا ، یـسایس ، فـلتخم  ياـه  هـصرع  رد  یناریا 
.تسا هدوب  ناشدوخ  ياهروشک  رد  فلتخم  نابطاخم  شوگ  هب  جح  نیرفآ  تدحو  مایپ  ندناسر 

لاح ات  هک  نانز - يوگلا  ناونع  هب  (س ) ارهز همطاف  بان و  مالـسا  فراعم  گنهرف و  اب  فلتخم ، ياهروشک  ناـنز  ییانـشآ  زا  سپ 
هب ار  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  نینچمه  اه و  باتک  اه ، يد  یـس  اـه ، ینارنخـس  ناـنز ، زا  يرایـسب  هتـشاد - مه  یبوخ  ياـه  باـتزاب 

.دنناسر یم  دوخ  ياهروشک  نانز  نادنورهش و 

اب هک  دنا  هتـشاد  یـشخبرمث  هدنزرا و  ياه  ینارنخـس  اه ، شیامه  زا  کی  ره  زاغآ  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  هدـش ، دای  ياهرانیمـس  رد 
تکرـش ناـبطاخم و  يارب  يا  هشوت  هر  ناونع  هب  همجرت و  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  نآ ، ییاوتحم  ياـنغ  ینارنخـس و  تیمها  هب  هجوت 

.دوش یم  لیوحت  فلتخم  ياهروشک  زا  ناگدننک 

ياهروشک رد  هک  یناریا  نانطومه  زا  .دراد  هقباس  لاس  جـنپ  دودـح  شیاـمه  نیا  تسا ؛ روشک  زا  جراـخ  ناـیناریا  رگید ، شیاـمه 
، دنا هدرک  ترجاهم  ای  دنراد  روضح  رگید 
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هژیو هب  ام ، فیاظو  زا  روشک  زا  جراخ  نایناریا  روما  هب  یگدیـسر  ًالوصا  .دـنناسر  مه  هب  روضح  تسـشن  نیا  رد  ات  دوش  یم  توعد 
، اه نآ  نادنزرف  دیدج و  لسن  دنا ، هدـیزگ  تماقا  فلتخم  ياهروشک  رد  هک  یناریا  ياه  هداوناخ  زا  يرایـسب  .تسا  ماظن  نالوؤسم 

.دنناد یمن  ار  یسراف  نابز  اه ، نآ  زا  يرایسب  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ؛ هتفرگ  هلصاف  یناریا  گنهرف  زا 

زا يرایسب  نینچمه  .تسا  نانآ  یمالسا  یناریا - تیوه  ظفح  یسراف و  تایبدا  یناریا ، گنهرف  اب  نانآ  ییانشآ  ام  فیاظو  زا  یکی 
بالقنا ياهدرواتـسد  روشک و  لخاد  تالوحت  زا  دنتـسین و  انـشآ  جح  کسانم  لئاسم و  هب  دـنوش ، یم  فرـشم  جـح  هب  هک  اه  نآ 

ای یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  يرایـسب  بالقنا  دض  نانمـشد و  ءوس  تاغیلبت  رطاخ  هب  ای  دنراد و  یمک  یهاگآ  مه  یمالـسا 
.تسا هدشن  میسرت  یبوخ  هب  بالقنا  هرهچ 

، جح رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  ینافرع  نیشن و  لد  نانخـس  اب  ًاصوصخ  میا ، هتـشاد  نایناریا  هرابرد  نونکات  هک  ییاهرانیمـس  اب 
.میا هدوب  نانآ  یحور  سوسحم  تارییغت  دهاش  کیدزن  زا  هتشادرب و  رد  هدننک  تکرش  نایناریا  يارب  یبوخ  رایسب  تاریثأت 

روشک و لخاد  ناگبخن  زا  یلبق  ییاسانـش  اب  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  یملع  تئیه  سییر  توعد  اب  ًالومعم  ناـگبخن ، شیاـمه  اـما 
، هیرجین نانبل ، قارع ، ناتسناغفا ، ياهروشک  زا  ًالومعم  .دریگ  یم  ماجنا  جح  مسارم  رد  هدننک  تکرـش  هتخیهرف  ذوفناب و  ياه  هرهچ 

حرط گنهامه و  نیّوعدـم  اب  باـختنا و  زاـین ، دروم  نیواـنع  زا  یکی  اـًلومعم  اـه  تسـشن  نیا  رد  .دـنراد  روضح  نآ  دـننام  نمی و 
يارب یملع  تئیه  هک  یثحابم  يارب  ددرگ و  یم  يدنب  عمج  هدش ، تفایرد  هدننک  تکرـش  ناگبخن  ياه  هاگدید  دوش و  یم  ثحبم 

.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  دنک ، یم  حرط  نابطاخم 

زا روشک  لخاد  رد  ام  هک  یتاراظتنا  تاعقوت و  اب  اه ، شیامه  نیا  هک  نیا  مهم  هتکن 
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نیا هب  هجوت  اب  هناگیب  روشک  کی  رد  ناتسبرع و  نیمزرـس  رد  اه  شیامه  هک  نیا  يارب  .تسا  توافتم  .میراد  اه  تسـشن  هنوگ  نیا 
ور نیا  زا  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  یتخـس  هب  اج  نیا  رد  تسا ، رتشیب  روشک  لخاد  رد  یـسرتسد  لباق  تاـناکما  نارنخـس ، بطاـخم ، هک 

.میا هدوب  هجاوم  تالکشم  زا  يرس  کی  اب  هلاس  همه 

؟ دییامن یم  یبایزرا  روطچ  هتشذگ  ياه  لاس  هب  تبسن  ار  نات  ياه  تسشن  اه و  شیامه  تیقفوم  دصرد  * 

يانغ حیحـص و  يزیر  همانرب  صوصخ  رد  يرهـش  ير  هللا  هیآ  هک  يدیکأت  اب  نوچ  دوب ؛ رتشیب  هتـشذگ  ياه  لاس  هب  تبـسن  لاسما ،
نانامهیم روضح  هب  هجوت  اب  هدش و  هیهت  لبق  زا  تالاقم  اه و  ینارنخس  ياوتحم  زا  یضعب  لاسما  دنتـشاد ، اهرانیمـس  يور  ییاوتحم 

.میا هتشاد  يرتهب  تیقفوم  اه  نارنخس  رد  رییغت  مدع  نینچمه  نانامهیم و  روضح  عونت  فلتخم ، ياهروشک  زا 

دوجو لکـشم  نامه  مه  لاسما  میا ، هتـشاد  نامزمه  همجرت  ياه  یـشوگ  اـب  طاـبترا  رد  ییاـه  تیدودـحم  تالکـشم و  هلاـس  همه 
نارئاز هاگدـید  اـه و  ینارنخـس  اـه ، هبحاـصم  بلاـطم ، زا  يرایـسب  طبـض  اـه ، شیاـمه  نیا  ریگ  مشچ  ياـه  هرهب  زا  یکی  .تـشاد 

، رجف ههد  .درک  دـنهاوخ  هدافتـسا  یتآ  ياه  همانرب  يارب  ام  یلخاد  ياه  هناسر  امیـسوادص و  هک  تساه  شیاـمه  نیا  رد  یناریاریغ 
.دنریگ یم  هرهب  یبوخ  هب  هدش  طبض  بلاطم  نیا  زا  يزرم  نورب  دحاو  ناوضر و  هضور  سدق ، زور  نز ، زور 

یم هنوگچ  جاجح  ریاس  نیب  رد  ار  یناریا  جاجح  دومن  یگنهرف ، ِنزیار  ناونع  هب  دنلیات  روشک  رد  روضح  هب  هجوت  اب  یلاع  بانج  * 
؟ دینیب

یلدـمه مظن و  .تسا  ریظن  یب  هک  تسا  یـصاخ  ياه  یگژیو  ياراد  اهروشک  ریاس  هب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  جـح  همانرب 
لئاسم تاکرادت و  نیفیرـش ، نیمرح  رد  روضح  .تسا  ریگ  مشچ  رایـسب  تسا - یمالـسا  بالقنا  گنهرف  زا  هتـساخرب  هک  جاجح -

یناریا جاجح  يریبعت  هب  دوش و  یم  هدید  رتمک  رگید ، ياهروشک  رد  اه  نیا  ییارجا و ... 
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ناونع هب  دـنوش ، یم  هجاوم  یناریا  جاجح  اب  هک  ینابطاخم  دـنراد و  رگید  جاـجح  نیب  رد  یـصاخ  دومن  تنازو و  دنتـسه ، دـمآرس 
: دنتفگ یم  ًاحیرص  یناریا  ریغ  جاجح  زا  يرایسب  دنتـسه ، یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  ندینـش  قاتـشم  همه  زیتسرابکتـسا  روشک 
زا میراد و  ینارگن  یتحاران و  ساسحا  ام  دوش ، یم  دراو  ناریا  هب  اکیرمآ  هیحاـن  زا  يراـشف  تقو  ره  دـپت ، یم  ناریا  يارب  اـم  بلق  »
یم راختفا  یمالسا  ناریا  هب  ناملسم ، کی  ناونع  هب  مینک و  یم  نیسحت  ار  ناریا  يزیتسرابکتسا  تماهـش و  تعاجـش و  رگید  فرط 

 ...« مینک

نانخـس دنونـشب ، ار  یمالـسا  ناریا  رابخا  دنناوت  یم  یتخـس  هب  هک  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  دندرک  یم  راهظا  اه  نآ  زا  يرایـسب 
.دننک یم  لابند  ناوارف  قایتشا  اب  ار  ماظن  نالوؤسم  يروهمج و  تسایر  يربهر و  مظعم  ماقم 

؟ دییامرف یم  داهنشیپ  نآ  رتشیب  ياقترا  يارب  ییاه  هار  هچ  دیدید و  هنوگچ  ار  یناریا  جاجح  يونعم  شیارگ  * 

ياه سالک  دوش ، يرتشیب  هیـصوت  تیاـنع و  دـیاب  روما ، نیا  زا  یـشخب  هب  دـبای ؛ تیوقت  ناریا  رد  دـیاب  مه  جاـجح  يونعم  شیارگ 
یناریا روضح  .تسناد  لاکشا  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  هداتفا  اج  گنهرف  کی  نایناریا  دیرخ  هلأسم  .دشاب  مه  ناریا  رد  دیاب  قالخا 

هب هجوت  مظن و  لیمک ، ياعد  رد  روضح  .تسا  یندز  لاثم  دـننک ، یم  شوگ  بلاطم  هب  قایتشا  هقالع و  اـب  هک  هثعب  سلاـجم  رد  اـه 
تیونعم بلاط  هک  یتسار  هب  تساه ؛ نآ  قایتشا  يدـنم و  هقالع  هناـشن  اـه  نیا  هثعب ، ینارنخـس  تاـسلج  رد  روضح  اـعد ، نیماـضم 

.دوش يراذگ  هیاپ  رتشیب  تیدج  اب  ناریا  رد  اه  همانرب  نیا  هنیمز  دناوت  یم  تسا و  میمعت  لباق  سپ  .دنتسه 

جح 87 رد  هدش  رازگرب  ياه  شیامه 

لاصو هماگنه  شیامه 
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هکم رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  روشک  زا  جراـخ  یناریا  نارئاز  روـضح  اـب  هبنـش (1)  هس  زور  رـصع  لاصو » هماگنه   » شیامه
.دش رازگرب  همرکم 

تیب و لـها  مالـسا و  یناروـن  فراـعم  جـیورت  هب  تساوـخ  روـشک ، زا  جراـخ  یناریا  نارئاز  زا  شیاـمه  نیا  رد  هیقف ، یلو  هدـنیامن 
فـص رد  اـت  دـننک ، يراـی  ار  مولظم  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  ظاـحل  هب  دـنزادرپب و  دوخ  یگدـنز  لـحم  رد  یمالـسا ، بـالقنا 

.دنریگ رارق  هللا  یلا  نارجاهم 

نیا رگا  تسا و  هدرک  یفرعم  يزاـسدوخ  يارب  مالـسا  هک  تسا  يا  هماـنرب  نیرتـهب  نیرت و  لـماک  جـح  : » تفگ يرهـش  ير  ياـقآ 
زا دـناوت  یم  ار  دوخ  نایفارطا  هداوناـخ و  مه  ار و  دوخ  مه  ادـخ  هناـخ  رئاز  دوش ، هداـیپ  دـهاوخ ، یم  مالـسا  هک  وحن  نآ  هب  هماـنرب 

« .دنک دنم  هرهب  نآ  زا  لصاح  تاکرب 

تینارون و دنناوتب  هوکشاب ، مسارم  نیا  ینارون و  رفـس  نیا  رد  روشک  زا  جراخ  یناریا  نارئاز  هک  درک  يراودیما  راهظا  نینچمه  يو 
.دننک لقتنم  دوخ  یگدنز  لحم  هب  ار  جح  تیونعم 

، دیایب ادخ  هناخ  ترایز  هب  دش  قفوم  یـسک  رگا  : » تفگ (ص ) مالـسا مرکم  لوسر  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  یناریا ، جاجح  تسرپرس 
وا و هداوناخ  ادـخ ، هناـخ  رئاز  تشونرـس  دـناوت  یم  يونعم ، رفـس  نیا  دـنک و  یم  هدروآرب  ار  وا  يورخا  يویند و  جـئاوح  دـنوادخ 

لاعتم يادخ  زا  يزیچ  دشاب و  هتـشاد  دـنلب  تمه  دـیاب  ادـخ  يایلوا  ادـخ و  زا  تجاح  بلط  رد  ناسنا  اما  دـهد ؛ رییغت  ار  شنایفارطا 
« .دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رد  ترخآ  ایند و  تداعس  هک  دهاوخب 

یجاح هک  تسا  نیا  مهم  يونعم ، رفس  نیا  رد  : » تفگ جح  صوصخ  رد  لحار  ماما  ياه  مایپ  زا  یکی  هب  هراشا  اب  هیقف  یلو  هدنیامن 
هدرک تباجا  ار  یسک  هچ  توعد  دنادب 
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یهاوخادـخ اب  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  يونعم ، رفـس  نیا  رد  دـنادب  دـیاب  ناسنا  و  تسیچ ؟ یناـمهیم  نیا  بدا  تسیک و  ناـمهیم  و 
« .تسا جح  تینارون  تیونعم و  هب  ندیسر  تفآ  ضقانتم و 

، هدشن ماجنا  روشک  زا  جراخ  رد  دوجوم  ياه  هیامرـس  زا  هدافتـسا  يارب  یلوبق  لباق  ياه  يزیر  همانرب  نونکات  هنافـسأتم  : » تفگ يو 
يروهمج سدقم  ماظن  فادها  هب  یگنهرف  ظاحل  هب  دنناوت  یم  ار  تامدخ  نیرتهب  ایند  طاقن  اصقا  رد  یناریا  نانطومه  هک  یلاح  رد 

« .دنشاب هتشاد  یمالسا 

رد دوخ  ناناوجون  ناناوج و  روضح  يارب  ار  هنیمز  ات  درک  هیـصوت  روشک  زا  جراخ  نایناریا  هب  نینچمه  يرهـش  ير  يدمحم  هللا  هیآ 
.دنوش دنم  هرهب  ینارون  نکاما  نیا  تاکرب  زا  زین  نانآ  ات  دننک  مهارف  یحو  نیمزرس  رد  روضح  هرمع و  رفس 

یط دـندرک و  ینارنخـس  يدزی  دـشار  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  یمالـسا و  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  سییر  شیاـمه ، نیا  رد 
هب جـح  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماـقم  هثعب  تاـطابترا ، گـنهرف و  ناـمزاس  هجراـخروما ، ترازو  ناگدـنیامن  روضح  اـب  يدرگزیم 

.دش هداد  خساپ  نارئاز  تالاوئس 

ناگبخن شیامه 

رد هاگــشناد  هزوـح و  ناـگتخیهرف  دـش و  رازگرب  يروآوـن » رد  ناـگبخن  شقن   » عوـضوم اـب  هبنـشراهچ (1)  هاگماش  شیاـمه  نیا 
.دندرک حرطم  ینید  يروآون  ياهرایعم  طباوض و  هرابرد  ار  دوخ  تایرظن  دنتخادرپ و  رظن  مالعا  هب  نآ  صوصخ 

ترـضح طسوت  هتفرگ  تروص  ياه  يروآون  رب  يرورم  اـیوپ و  هقف  ققحت  يارب  يزاـس  هنیمز  موزل  هیملع ، ياـه  هزوح  رد  يروآون 
لئاسم هلمج  زا  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
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.دوب شیامه  نیا  رد  هدش  حرطم 

.دش رازگرب  همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  زین  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  نویناحور و  سدق ، ياه  شیامه  زور  نیا  رد 

نز تلزنم  شیامه 

هراشا

ناناملـسم زا  يدایز  دادـعت  دـش ، رازگرب  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نلاـس  رد  هبنـشجنپ (1)  زور  هک  تسـشن  نیا  رد 
، یبرع ناـبز  هس  هب  فلتخم  ياـهروشک  زا  نارنخـس  راـهچ  شیاـمه  نیا  رد  .دنتـشاد  روضح  ناـهج  فلتخم  روـشک  هد  زا  هتخیهرف 

.دنتخادرپ ینارنخس  داریا  هب  یمالسا  ییافوکش  يروآون و  نز و  تیروحم  رد  هسنارف ، یسیلگنا و 

، اینازنات دـننام : یمالـسا  فلتخم  ياهروشک  نارئاز  زا  نانز  نیا  : » تفگ شیامه ، نیا  ریبد  هاگـشناد و  داتـسا  روپ ، متـسر  هیقر  رتکد 
« .دندرک تکرش  شیامه  نیا  رد  نادوس  تیوک و  قارع ، ناتسبرع ، یلام ، برغم ، هیکرت ،

نیا زا  فدـه  : » تفگ دوش  یم  رازگرب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  جـح  مسوم  رد  یـشیامه  نینچ  هلاـس  همه  هک  نیا  ناـیب  اـب  يو 
ارآ لدابت  یمالسا و  ياهروشک  نانز  نایم  رتشیب  طابترا  داجیا  دش ، اپرب  یمالسا  ییافوکش  نز و  يروآون ، تیروحم  اب  هک  شیامه 

« .دوب نانآ  نایم  هشیدنا  و 

یـسأت رب  یگمه  هتخادرپ ، دوخ  ياه  هاگدـید  حرط  هب  یبرع  هسنارف و  یـسیلگنا ، ياه  نابز  هب  نز ، نارنخـس  راهچ  شیامه  نیا  رد 
.دندرک دیکأت  نادنزرف  تیبرت  هداوناخ و  ناینب  تیوقت  رد  مالسا  نیبم  نید  یلاعتم  لوصا  زا  ناملسم  نانز 

، شیامه نیا  رد  ناگدننک  تکرش  : » تفگو تسناد  ناهج  ناناملسم  نایم  يرکف  مه  يارب  یمنتغم  تصرف  ار  جح  روپ ، متسر  مناخ 
دیابن نانز  هک  دنتشاد  ناعذا  یگمه 
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حیحـص شرورپ  تیبرت و  رد  فلتخم  مولع  زا  هدافتـسا  اب  هکلب  هدرک ، ادـج  یملع  ياه  تکرح  زا  ار  دوخ  ینید ، تامازتلا  لـیلد  هب 
« .دنشاب ماگ  شیپ  هعماج  دوخ و  نادنزرف 

یناریا جاجح  تسرپرس  نانخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.(1) َنیَِملاْعِلل ) ًيدُه  ًاکَرابُم َو  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  )

رد نونکا  دیا و  هدـمآ  یحو  نیمزرـس  هب  یمالـسا  فلتخم  دالب  زا  هک  هتخیهرف  نارهاوخ  همه  تمدـخ  منک  یم  ضرع  دـمآ  شوخ 
.جح کسانم  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  دیوش  یم  هدامآ  شکاپ  نادناخ  مظعا و  ربمایپ  ینارون  دقرم  رانک 

صخـش يارب  تسا  تصرف  مه  تسا ؛ هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  لیدب  یب  اهب و  نارگ  تصرف  کی  جـح  هضیرف 
.یمالسا تما  يارب  تصرف  مه  ناملسم و 

دوخ تصرف ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  ناملسم  کی  .تسا  تیونعم  رون و  رسارس  ياضف  کی  هب  دورو  تصرف  جح  ناملسم ، کی  يارب 
یتضاـیر هک  هضیرف  نیا  ماـجنا  اـب  دـنک و  یم  جراـخ  تسا - هارمه  اـه  یگدولآ  اـه و  تلفغ  عاوـنا  اـب  هک  هرمزور - یگدـنز  زا  ار 

یم ادیپ  ون  يدلوت  دوش و  یم  كاپ  ینطاب  ياه  ترودـک  عاونا  زا  هدـش ، هدـیمان  داهج  یعون  یمالـسا  تایاور  رد  تسا و  يرایتخا 
.(2) ُهُّما » ُْهتََدلَو  موَیَک  َعَجَر  ْقُسْفَی ، َمل  ُْثفْرَی و  مَلَف  َّجَح ِهللا  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  هدش  تیاور  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  هک  نانچ  دنک ؛

ینعی مارحا ؛ اب  يرایتخا  تضاـیر  نیا  . (3) َنَرَّدلا » ُءاملا  ُلِسْغَی  امَک  َبُونُّذـلا  ُلِسْغَی  َّجَـحلا  َّناَف  اوُّجُح ، : » هدـمآ رگید  یثیدـح  رد  و 
زاغآ دوخرب  زیچ  ندرک 24  مارح 

96 نارمع : لآ  - 1
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www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 275 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_248_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_248_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_248_3
http://www.ghaemiyeh.com


249 ص :

ناسنا زا  تسا  یهاوخدوخ  هولج  هچ  ره  دوش ، یم  ادـج  ناسنا  زا  یبلط  تحار  لـماوع  رخاـفت و  رهاـظم  مادـقا ، نیا  اـب  ددرگ و  یم 
کیدزن قلطم  رون  یلجت  هقطنم  هب  هرخالاب  ددرگ و  یم  توعد  یهاوخادخ  ادـخ و  هناخ  ترایز  يارب  ناس  نیدـب  ددرگ و  یم  ادـج 

.ددرگ یم 

جح تسه ، زین  یمالـسا  تما  يارب  مهم  تصرف  کی  جح  دوش ، یمن  هصالخ  يدرف  عفانم  رد  جح  تاکرب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما 
رد ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  تصرف  نیا  زا  دـیاب  ناناملـسم  تسا ، یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  ماوقا و  نتفرگ  رارق  مه  راـنک  رد  هلیـسو 

هتـشاد ار  نایدا  همه  رب  مالـسا  يزوریپ  رد  یهلا  هدعو  ققحت  مالـسا و  تمظع  دجم و  دـیدجت  یمالـسا و  ياه  شزرا  يایحا  تهج 
.دنشاب

يریگ هرهب  اب  ناملسم  نانز  .دنلوؤسم  ناملسم  نادرم  دننامه  ناملسم  نانز  جح ، عفانم  زا  یمالسا  تما  يرادروخرب  يارب  دیدرت  یب 
دوخ ياه  تیلوؤسم  ماجنا  تهج  رد  مود ، ماگ  رد  دـنوش و  انـشآ  مالـسا  رد  نز  هاگیاج  اب  تسخن  ماـگ  رد  دـیاب  جـح ، تینارون  زا 

.دننک شالت  یمالسا  ياه  شزرا  يایحا  يارب 

يارب يا  هبناج  همه  شالت  شیوخ ، یناسنا  تلزنم  ردق و  رتشیب  هچره  تخانش  مالـسا و  ياه  هزومآ  زا  يوریپ  اب  دیاب  ناملـسم  نانز 
يرامیب و يداوس ، یب  رقف ، یگدنام ، بقع  لماوع  عفر  اب  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، تایح  ياقترا  دـشر و 
يدام و داعبا  رد  یگدنلاب  دشر و  يزارفارس و  هافر ، شمارآ ، اب  هارمه  ناملسم ، ناسنا  کی  روخرد  هتـسیاش و  یگدنز  یتلادع ، یب 

.دننزب مقر  دوخ  هداوناخ  دوخ و  يارب  يونعم 

ياه لدم  هب  مشچ  دوخ ، لئاسم  تالکشم و  لح  يارب  مزینردم ، هعـسوت و  تبثم  ياه  هبنج  زا  هنادنمـشوه  يرادرب  هرهب  اب  نینچمه 
میلاعت زا  ماهلا  اب  هکلب  .دـنزودن  برغ  يایند  يدام  رکفت  ساسا  رب  هدـش  هدـیچیپ  ياه  هخـسن  هدروخ و  تسکـش  هدـش و  شیاـمزآ 

، حلص شمارآ ، تینما ، تمالس ، بتکم  هک  ینید  مالسا ، شخب  تاجن 
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ار دوخ  هار  دراد ؛ قیقد  ياه  لمعلاروتـسد  رـشب  یگدنز  شمارآ  هافر و  داعبا  همه  يارب  تسا و  تیندـم  ملع و  تلادـع ، يزرورهم ،
.دننک باختنا  یتخبشوخ  تداعس و  يارب 

رد ار  درم  نز و  یحور  یمـسج و  صاخ  ياه  یگژیو  اـه ، ناـسنا  ترطف  ساـسا  رب  طـیرفت و  طارفا و  هنوگره  زا  رود  هب  هک  یهار 
اـه و تباـقر  هصرع  رد  درم  نز و  ندرک  دراو  ياـج  هب  هداوناـخ ، داـهن  ساـسح  مهم و  هاـگیاج  هب  نداد  اـهب  اـب  تسا و  هـتفرگ  رظن 
نز و رد  ار  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  يریذپ ، تیلوؤسم  یسانش ، هفیظو  یگتسب ، مه  هیحور  یتیسنج ، هناهاوخدوخ  ياه  شکمشک 

.دنزاس مهارف  ار  دوخ  هعماج  یگدنلاب  دشر و  تابجوم  هداوناخ  نوناک  نداد  رارق  روحم  اب  ات  .دنک  یم  تیوقت  درم 

بجوم هکلب  هدـشن ، لـماک  روط  هب  اـه  يربارباـن  عفر  بجوـم  اـهنت  هن  درم ، نز و  طرـش  دـیق و  نودـب  روـک و  يربارب  راعـش  هزورما 
هیحور تیوقت  اه ، تیلوؤسم  فیاظو و  يراذگاو  یتیـسنج ، هناهاوخدوخ  ياه  شکمـشک  اه و  تباقر  دـیدشت  اه و  شقن  طالتخا 

يرطف و ریغ  ياه  شقن  لمحت  زا  لصاح  ياه  بارطـضا  اهراشف و  عاونا  شیازفا  هداوناخ ، هصرع  رد  دـنزرف  درم و  نز ، يروحمدرف 
.تسا هدش  ناسنا  لسن  نتفرگ  رارق  هرطاخم  رد  مالک ، کی  رد  هداوناخ و  لالحمضا  نادنزرف ، یمگردرس  یهانپ و  یب  یعیبط ، ریغ 

اب هنایارگ ، سنج  ياه  یبلط  يربارب  هنایارگ و  يدام  ياه  لاجنج  اهوهایه و  زا  غراف  یمالسا  عماوج  تسا ، هتسیاش  زورما  يایند  رد 
ار یهاوـخ  لاـمک  یهاوـخ و  تلادـع  راعـش  ناـسنا ، یعقاو  تمارک  تـلزنم و  رب  ینتبم  یمالـسا  ینغ  ياـه  هزوـمآ  زا  يرادروـخرب 

راشقا همه  یگدـنلاب  ییافوکـش و  فرـص  ار  دوخ  تمه  شالت و  یمامت  دـنهد و  رارق  دوخ  ياه  تکرح  اه و  هماـنرب  همه  هحولرس 
.دننک هعماج 
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نادرم و یگدازآ  يدازآ و  يادن  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگ  ناینب  هک  دوب  يرکفت  نینچ  اب 
: دومرف داد و  رس  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  ياه  لاس  رد  ار  نانز 

یناسنا ماقم  دناوتب  وا  هک  دهد  یم  اقترا  يدح  ات  ار  نز  مالسا  دنراد و  یمالسا  هعماج  يانب  رد  یساسح  شقن  مالـسا ، رظن  زا  نانز  »
یمالـسا تموکح  نامتخاس  رد  دناوت  یم  يدـشر ، نینچ  اب  بسانتم  دـیایب و  نوریب  ندوب  ئـش  ّدـح  زا  دـبایزاب و  هعماج  رد  ار  دوخ 

«. دریگب هدهع  هب  ییاه  تیلوؤسم 

جارعم هب  درم  نز ، نماد  زا  تسا و  دنمجرا  نادرم  نانز و  هدنهد  شرورپ  نز  تسا ، رـشب  لامآ  ققحت  رهظم  نز  : » دومرف نینچمه  و 
« .دور یم 

ندرک افتکا  اب  هک  نیشن  هناخ  یتنس  نانز  هتـسد  کی  دندش : یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  ًاتدمع  ناریا  نانز  یمالـسا ، بالقنا  زا  شیپ  ات 
.دندش یم  رهاظ  رتمک  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف ، یملع ، ياه  هصرع  رد  هناخ ، يراوید  راهچ  رد  دودحم  ياه  شقن  هب 

روضح یعون  یگداوناخ ، ياه  شقن  ینید و  یقالخا ، ياه  شزرا  هب  ندز  اپ  تشپ  اب  ًاتدمع  هک  ارگددجت  نردم و  نانز  مود  هتسد 
.دندوب هدز  مقر  دوخ  يارب  ار  یعامتجا 

دنتفای تیوه  نانز  زا  يدیدج  رشق  هرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  كانبات  ياه  هشیدنا  رب  یسأت  اب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  اب 
، یعامتجا یگنهرف ، یملع ، ياه  هصرع  رد  یگداوناـخ  ياـه  شقن  هب  يدـنب  ياـپ  اـب  ینید و  یقـالخا و  ياـه  شزرا  ظـفح  اـب  هک 

.دنتشاد هنادنمشوه  هناهاگآ و  يروضح  هعماج  یسایس  يداصتقا و 

تسرد دوبن و  یمالسا  نیتسار  ياه  شزرا  لوصا و  هب  تشگزاب  زج  يزیچ  نز ، قوقح  هب  تبسن  یمالسا  بالقنا  يروآون  عقاو  رد 
لاـس رد  درک و  مهارف  نوگاـنوگ  ياـه  هنیمز  رد  یناریا  ناملـسم  ناـنز  ياهدادعتـسا  هعماـج و  ییافوکـش  يارب  ار  هنیمز  رما ، نیمه 

، هدش هدیمان  ییافوکش  يروآون و  لاس  يربهر  مظعم  ماقم  فرط  زا  تسا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیما  یـس  هک  يراج 
نز ییافوکش  رگید  تقو  ره  زا  شیب 
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.تسا هئارا  لباق  یناریا  ناملسم 

رد یلدم  ناونع  هب  ینامـسج و  يرهاظ و  ياه  تیباذج  هیواز  زا  هن  ار  یناریا  نز  ایند ، هک  زورما  ات  تفای  همادا  نانچمه  دنور  نیا  و 
يدنم ناوت  شـشخرد و  غوبن ، الاو ، يا  هشیدنا  زا  رادروخرب  دنم و  ناوت  دـنم و  شزرا  یناسنا  هکلب  ییابیز ، دـم و  ياه  نویـسکلک 

اب ریذـپ ، تیلوؤسم  یعامتجا و  یبـالقنا و  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  شوک  تخـس  رگراـثیا و  زین  یعاـمتجا و  یملع ، فلتخم  ياـه 
.تسا هتخانش  یگداوناخ  یگدنز  رد  قفوم  طاشن و 

: يا هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هدومرف  هب  يرآ ،

نیرترب رد  یعرـش ، دـح  باجح و  ظفح  اب  هک  ار - یناریا  نز  يالاو  نأـش  هک  تسا  یناـسک  يوس  زا  تمهت  ناـنز ، قوقح  عییـضت  »
رد نز  زا  هنادرمناوجان  یـشک  هرهب  درم و  نز و  طـباور  رب  مکاـح  لاذـتبا  دندنـسپ و  یمن  دزرو - یم  تکرـش  روشک  ياـه  تیلاـعف 

«. دنرمش یم  نز  یعامتجا  تایح  رد  بولطم  هخسن  ار ، یبرغ  عماوج 

نالوؤسم هجوت  يزیر و  همانرب  يراذگ ، تسایس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ههد  هس  یط  نانز  یشوک  تخـس  يروابدوخ و 
فیاظو و ماجنا  رب  هوالع  یناریا  نانز  هک  هدـش  بجوم  لبق ، زا  هدـنام  اج  هب  ياـه  یتساـک  عفر  تهج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد 
تمالـس و تشادـهب ، رنه ، گـنهرف ، شهوژپ ، مـلع ، شزوـمآ ، داوـس ، ياـه  هـنیمز  رد  یگداوناـخ ، شقن  ياـفیا  اـه و  تیلوؤـسم 

.دنشاب هتشاد  يریگ  مشچ  دشر  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  ياه  تکراشم 

تیلوؤسم دوخ و  ياه  هداوناخ  يارب  تینارون  تیونعم و  روآ  مایپ  یحو ، نیمزرـس  رد  روضح  تکرب  هب  ناراوگرزب ، امـش  مراودیما 
.دیشاب دوخ  هعماج  رد  یسانش 

يدزی حابصم  هللا  هیآ  نانخس 

سییر يدزی ، حابصم  یقتدمحم  هللا  هیآ  شیامه  نیا  نانارنخس  زا  رگید  یکی 
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نخـس داریا  هب  نآ  ورملق  اـهرایعم و  هراـبرد  يروآون ، دروم  رد  یتـالاؤس  حرط  اـب  هک  دوب  تیب  لـها  یناـهج  عمجم  یلاـع  ياروـش 
.تخادرپ

هک ییاه  هنومن  دنـسرب ؛ یتعنـص  ياه  تفرـشیپ  هب  یمالـسا  تباث  ياه  شزرا  ظفح  اب  دنناوت  یم  هعـسوت  هصرعرد  نانز  تفگ : يو 
.تسا هدرک  هضرع  ایند  هب  رایسب  ناریا 

عارتخا تیقالخ و  راکتبا ، يژولونکت ، ياه  هصرع  رد  یمالـسا  تباث  ياـه  شزرا  ظـفح  اـب  ناـنز  هک  تسا  نرق  نیا  ياـه  هزجعمزا 
« .دننک یم  ظفح  ار  هداوناخ  دنوریم و  شیپ  نادرم  ياپمه 

قارع زا  نیسح  يرشُب  رتکد  مناخ  نانخس 

رد درک ، ادج  مه  زا  ار  هتسویپ  هداوناخ  برغ ، : » تفگ ناشیا  دوب ؛ نیـسح  يرـُشب  رتکد  مناخ  تسـشن  نیا  نانارنخـس  زا  رگید  یکی 
« .تسا یگتسویپ  نیا  روحم  نز  دشاب و  هتسویپ  مه  هب  دیاب  هداوناخ  هک  یلاح 

ياـه تیـصخش  زا  يدادـعت  روضح  اـب  هروـنم  هنیدـم  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  لـحم  رد  زورما  نز  تلزنم  یللملا  نیب  شیاـمه 
.دش رازگرب  فلتخم  ياهروشک  ناملسم  نانز  هتخیهرف  یگنهرف و 

يروآون اب  ات  دـننک  یم  شالت  قارع  رد  نانز  نونکا  : » تفگ تسا ، هدز  گنج  روشک  کی  قارع  هک  نیا  ناـیب  اـب  یقارع  داتـسا  نیا 
«. دنناسرب شمارآ  لحاس  هب  حیحص  تیبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  هدز ، گنج  روشک  کی  رد 

گنج يروشک  قارعرد ، : » تفگ دـننک  ادـیپ  روضح  هعماج  رد  اه  هصرع  همه  رد  ات  دـنا  شالت  رد  یقارع  نانز  هک  نیا  نایب  اـب  يو 
« .دشاب هتشاد  یمالسا  ییافوکشرد  یمهم  شقن  دناوت  یم  نز  دننک ، یم  رود  ناشتاداقتعا  زا  ار  مدرم  هک  هدز 

سدق شیامه  يرازگرب 

هراشا
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مظعم ماقم  هثعب  رد  مالسا  ناهج  هتسجرب  ياه  تیـصخش  روضح  اب  هبنـشراهچ (1)  زور  همرکم ، هکم  رد  سدق  یللملا  نیب  شیامه 
.دش رازگرب  يربهر 

رد يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  یمالسا  ياهروشک  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  زا  یعمج  روضح  اب  شیامه  نیا 
.درک راک  هب  زاغآ  همرکم  هکم 

یناریا و جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  شیاـمه  نیا  رد  يربـهر ، مـظعم  ماـقم  هـثعب  يربـخ  تاـطابترا  دـحاو  شرازگ  هـب 
.درک دنهاوخ  ینارنخس  مالسا  ناهج  نیطسلف و  رد  دوجوم  طیارش  هرابرد  فلتخم  ياهروشک  زا  ینانارنخس 

سدق شیامه  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  نانخس 

سدق رهش  مامت  نآ  تحتیاپ  هک  نیطسلف  روشک  سیـسأت  : » تفگ یمالـسا  ياهروشک  ناگتخیهرف  املع و  عمج  رد  يرهـشیر ، ياقآ 
، یبرع ریغ  یبرع و  ياهروشک  رد  نانآ  ناکـسا  هب  نداد  ناـیاپ  ناـگراوآ و  تراـسخ  ناربج  .تساـم  دـیکأت  دروم  لوصا  زا  دـشاب ،

دروم لوصا  رگید  زا  هناتسرپداژن  لئاح  راوید  ندش  هدیچرب  نیمزرس و  لماک  يزاسدازآ  نیشن ، تیـسنویهص  ياه  كرهـش  يدوبان 
« .تسا یمالسا  يروهمج  ماظن  دیکأت 

اریز دننک ؛ تیامح  دوخ  دنم  شزرا  هضافتنا  زا  دیاب  هک  مییوگ  یم  زین  نیطسلف  مدرم  هب  : » دوزفا ناریا  یمالـسا  يروهمج  جاحلاریما 
« .دیآ یم  تسد  هب  یگداتسیا  اب  اهنت  يزوریپ 

رد وگلا  نیرتهب  تسا ، هدیـشخب  ققحت  ار  نمـشد  اب  هزرابم  خـیرات  يزوریپ  اهنت  هک  نانبل  دنمهوکـش  تمواقم  : » تشاد راهظا  ناشیا 
« .تسا ناینیطسلف  تکرح  ریسم 

طیارـش اما  دوش ، یم  رازگرب  لاس  ره  لاور  قبط  زین  لاسما  سدـق  شیامه  : » تفگ هزغ  راون  تیعـضو  هب  هجوت  اب  يرهـش  ير  ياـقآ 
اب هک  هزغ  راون  رب  یلیمحت  هناملاظ  هرصاحم 
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رب تسور ، هبور  یبرع  یللملا و  نیب  عماجم  توکـس  اب  دـحتم ، للم  نامزاس  يوس  زا  یناسنا  هعجاـف  کـی  ناونع  هب  نآ  یقلت  دوجو 
« .تسا هدنکفا  هیاس  شیامه  نیا 

میژر رابکتـسا و  رامعتـسا ، اه ، یبیلـص  اب  ییورایور  رد  هژیو  هب  مالـسا ، خیرات  ياه  هرود  لوط  رد  سدق  : » تفگ هیقف  یلو  هدـنیامن 
هدرک تمواقم  زواجت  متـس و  ملظ و  اب  هراومه  اه  نآ  مدرم  هدرک و  افیا  يا  هژیو  یندمت  یگنهرف و  شقن  اه ، نآ  هدـییاز  عورـشمان 

« .دنا

ناناملسم دزن  اهنت  هن  نونکا  مه  نامرآ  نیا  : » تفگ تسا  هتفهن  نآ  تسادق  رد  سدق  نامرآ  موادت  زار  هک  نیا  هب  حیرـصت  اب  ناشیا 
همه دوجو  اـب  هک  اـه  نآ  هنـالداع  ياـه  تساوخ  رد  نآ و  یلاـها  تیموـلظم  رد  زین  ینامـسآ و  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  هشیدـنا  رد  هک 
یمن ناهج  رد  ییاونش  شوگ  ناشناگتسب ، دوخ و  ناج  ییاراد و  لاوما و  سومان ، نیمزرس ، مدرم و  هیلع  نارگ  لاغـشا  ياه  تیانج 

.دبای

تدحو یلصا  هیاپ  تروص  هب  هکلب  هدش و  لیدبت  یمالسا  تما  دارفا  همه  يروحم  هلأسم  هب  نیطسلف  نامرآ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
« .تسا هدمآرد  یتسینویهص  هژورپ  اب  ههجاوم  رد  اه  نآ 

يدازآ هلأسم  صوصخ  رد  هرـس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یمالـسا ، بالقنا  دیقف  ربهر  تادیکأت  هب  هراشا  اب  هیقف  یلو  هدـنیامن 
تما یلـصا  راعـش  کی  هب  تخاس و  جراخ  هناـیارگ  یلم  گـنت  هریاد  زا  ار  نآ  ار  هلأـسم  نیا  لـحار ، ماـما  : » تشاد راـهظا  نیطـسلف 

« .درک لیدبت  یمالسا 

اـه و ناـمزاس  رب  رابکتــسا  هطلــس  دوـجو  اـب  زین  نیطــسلف  مدرم  تیموـلظم  نوـنکا  : » تـفگ ناریا  یمالــسا  يروـهمج  جاــحلاریما 
تلادع و هک  یلح  هار  ره  تفگ  ناوت  یم  ینونک  طیارش  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یناهج  هعماج  هجوت  دروم  یللملا ، نیب  ياهراکوزاس 

قیفوت دشاب ، گرزب  ياه  تردق  همه  تیامح  دروم  رگا  یتح  دریگن ، رظن  رد  نیطسلف  نیمزرس  یلـصا  نابحاص  دروم  رد  ار  فاصنا 
« .تفای دهاوخن 
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ًاریخا هک  یللملا - نیب  هبناجراهچ  هتیمک  تامادقا  زین  خیشلا و  مرـش  هار و  هشقن  نینچمه  ولـسا و  دیردام ، ياه  حرط  هب  هراشا  اب  يو 
هب ًالوصا  هتفرگ و  هدیدان  هشیمه  ار  ناینیطسلف  قوقح  لیئارسا  : » دوزفا درک - نایب  رمث  یب  هتشذگ  ياه  تسشن  دننام  ار  دوخ  تسـشن 

« .تسا تیعقاو  نیا  يارب  لیلد  نیرتهب  ولسا  تشونرس  تسین ، دنب  ياپ  دنک ، یم  اضما  هک  يدادرارق  چیه 

دنتسه لیئارسا  ییانتعا  یب  دوجو  اب  حرط  نیا  درب  شیپ  يارب  شالت  رد  هقطنم  ياهروشک  هک  نآ  تفگش  : » تفگ يرهـش  ير  ياقآ 
« .دنریگ یم  راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  کیتاملپید  یتاغیلبت و  یسایس ، ناوت  همه  دننک و  یم  طباور  يزاس  يداع  هب  مادقا  و 

رد دنرمـش ، یم  زاـجم  ار  یتیـسنویهص  مچرپ  زا  هدافتـسا  ًاریخا  مـه  هـقطنم  یـسایس  يا و  هناـسر  لـفاحم  یخرب  : » درک حیرـصت  يو 
.دوش یم  هدرمش  دودرم  ینیطسلف  ناشن  ره  لباقم  فرط  رد  هک  یتروص 

ات دننک  یم  اهر  ار  اه  نآ  دـنوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  هزغ  مدرم  زا  رفن  نویلیم  مین  کی و  ارچ  : » تفگ یناریا  جاجح  تسرپرس 
یم هتـسب  رباعم  دوش و  یم  رت  گنت  اه  نآ  رب  هصرع  یتح  دـنریگ و  رارق  يرامیب  یگنـسرگ و  زا  یـشان  گرم  راتـشک و  ضرعم  رد 

؟ دوش يریگولج  یحو  راید  هب  یتح  نانآ  رفس  تحار و  یگدنز  زا  ات  دوش 

ار تادیدهت  اهراشف و  زا  يرایـسب  هار ، نیا  رد  مالعا و  نیطـسلف  هلأسم  زا  ار  دوخ  لماک  تیامح  زاغآ ، زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هتفرگ راک  هب  هلأـسم  نیا  زا  تیاـمح  رد  ار  دوخ  ناوت  همه  هتـسناد ، دوخ  تباـث  لوصا  زا  هراومه  ار  سدـق  زا  عاـفد  اـما  .دوب  دـهاش 

« .تسا

هدافتـسا درمـشرب و  لحار  ماما  ياهیروآون  هلمج  زا  ار  سدق  یناهج  زور  مالعا  نایاپ ، رد  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
.تسناد مزال  جح  هنالاس  گرزب  هرگنک  هلمج  زا  تما و  نایم  رد  نیطسلف  نامرآ  ندرک  حرطم  يارب  اه  تصرف  همه  زا 
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مالسا ياملع  شیامه 

.دـش رازگرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  مالـسا  ناهج  ياملع  هوکـش  اب  روضح  اب  هعمج (1)  زور  رد  شیاـمه  نیا 
، دشاب جع ) ) يدهم ماما  ترضح  راظتنا  رد  هک  یـسک  : » تفگ (ع ) رقاب ماما  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  هیقف  یلو  هدنیامن  شیامه  نیا  رد 

« .تسا (ص ) مظعا ربمایپ  زا  تظافح  لاح  رد  حالس  اب  هک  دوش  یم  دنم  هرهب  یسک  شاداپ  زا 

تـشاد هجوت  دیاب  اما  تسا ، نارظتنم  فیلاکت  زا  جع ) ) رـصع ماما  جرف  يارب  اعد  : » تفگ ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
«. دومن افتکا  اعد  هب  ًافرص  هنیمز  نیا  رد  دیابن  تساعد و  زا  شیب  جع ) ) هللا هیقب  ترضح  نارظتنم  فیلاکت  هک 

مهم فیاظو  هلمج  زا  ار  (ص ) دـمحم لآ  ِيدـهم  يربهر  هب  مالـسا  یناهج  تموکح  يارب  ناهج  يزاس  هداـمآ  يرهـش ، ير  ياـقآ 
هک تسا  عیشت  خیرات  رد  رصع  ماما  نارظتنم  زراب  قیداصم  زا  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  : » تفگ درمـشرب و  جع ) ) رـصع ماما  نارظتنم 

.درک داجیا  ناهج  رد  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  ار  يزاس  هنیمز  نیرتشیب  يدابع ، فیلاکت  ماجنا  رب  هوالع 

يزاس هنیمز  جع ) ) رـصع ماما  روهظ  يارب  دیاب  دراد ، هدـهعرب  هک  ییاه  تیلوؤسم  يدرف و  ياه  هنیمز  اهدادعتـسا و  هب  انب  یـسک  ره 
غیلبت نایناهج و  شوگ  هب  (ع ) تیب لها  فراعم  ندناسر  جع ) ) نامز ماما  نازابرـس  ناونع  هب  ینید  ناغّلبم  نویناحور و  هفیظو  دـنک و 

« .دنا هدرک  توعد  نادب  (ع ) تیب لها  هک  تسا  ییاه  شزرا  تیب و  لها  نانخس  یلمع 

.درک دـنهاوخ  تیعبت  ناشیا  زا  دـنوش ، انـشآ  (ع ) تیب لها  فراعم  اب  نایناهج  رگا  : » تفگ (ع ) اضر ماما  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  يو 
نیرت مهم  زا  ار  يرگنوس  همه  نید و  رد  هقفت 

.هجح يذ  اب 6  قباطم   87 / 9 / 15 - 1
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، یـسایس فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  (ع ) تیب لـها  فراـعم  هب  دـناوتب  دـیاب  ینید  غلبم  : » تفگ تسناد و  ینید  غّلبم  کـی  ياـه  یگژیو 
« .دنک یفرعم  مدرم  هب  ار  اه  نآ  دشاب و  انشآ  یقالخا  یگداوناخ و  یگنهرف ، یعامتجا ،

ياه باتک  رثؤم ، دارفا  اناوت و  نامجرتم  يراکمه  اـب  اـت  دراد  یگداـمآ  ثیدـح ، مولع  هدکـشناد  : » تفگ یناریا  جاـجح  تسرپرس 
« .دنک هئارا  نایناهج  هب  ایند  فلتخم  ياه  نابز  هب  (ع ) تیب لها  فراعم  ثیداحا و  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  هدش  رشتنم 

يدازآ و يارب  اعد  اب  هزغ و  هرصاحم  رد  نیطسلف  هدید  متس  مولظم و  مدرم  رابفسا  تیعـضو  هب  هراشا  اب  نینچمه  مسارم  نیا  رد  يو 
یلاح رد  دنا ، هدرک  توکس  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  ياهروشک  هنافسأتم  : » درک حیرصت  نیمزرس  نآ  زا  لیئارسا  رگ  لاغـشا  متـس  عفد 
دیاب ور  نیا  زا  دنزاب ؛ یم  ناج  اذغ  وراد و  دوبن  لیلد  هب  یناسنا  هعجاف  نیا  رد  هدـش  هرـصاحم  دارفا  زا  يدایز  دادـعت  هزور ، همه  هک 

« .دننک یگداتسیا  یناسنا  هعجاف  نیا  لباقم  رد  دنیایب و  شوه  هب  یمالسا  ياه  تلود 

: تیب لها  یللملا  نیب  شیامه 

هراشا

مظعم ماقم  هثعب  رد  مالسا  ناهج  هتسجرب  ياه  تیصخش  روضح  اب  هبنش (1)  جنپ  زور  همرکم  هکم  رد  تیب  لها  یللملا  نیب  شیامه 
.دش رازگرب  يربهر 

مرکا تیب ، لها  عمجم  یلاع  ياروش  وضع  ینارهت ، يوداـه  تیب ، لـها  عمجم  یلاـع  ياروش  مرتحم  وضع  یفـصآ ، هللا  هیآ  ناـیاقآ ،
نیسح روسفورپ  اکیرمآ ، یسرجوین  رصع  یلو  یمالسا  زکرم  سسؤم  يرفعج ، یسوم  رتکد  نانبل ، یمالـسا  تمواقم  وضع  تاکرب ،

لوؤسم ماقم  مئاق  بوقن ، یقتدمحم  دیس  گروبـسناهوژ ، یبونج  ياقیرفآ  وتیوس  تعامج  ماما  دمحمرون ، خیـش  هیکرت ، زا  یمتاح 
تاغیلبت

.هدعق يذ  اب 5  قباطم  ، 87 / 5 / 14 - 1
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شیامه نیا  نانارنخس  هلمج  زا  قارع  هچراپ  کی  فالتئا  نویسکارف  سییر  ریغص  نیدلا  لالج  ناتسکاپ و  يرفعج  تضهن  یمالسا 
.مینکیم رورم  ار  نانآ  زا  یخرب  بلاطم  هک  دندوب 

.دش یم  همجرت  هسنارف  یکرت و  یسیلگنا ، یبرع ، ياه  نابز  هب  نامز  مه  روط  هب  شیامه  نیا  رد  هدش  حرطم  بلاطم 

یفصآ هللا  هیآ  نانخس 

دندرک و هراشا  فلتخم  داعبا  رد  برغ  یگنهرف  هنابلط  هطلس  تامادقا  ناناملسم و  تالکـشم  هب  ینانخـس  رد  تسـشن  نیا  رد  ناشیا 
یـسایس راشف  هناشن  ار  لماوع  نیا  هدوب ، برغ  ینهذ  ياضف  رد  اـه  نآ  عومجم  هک  يرکف  تاـنایرج  زورب  ریخا و  تاـقافتا  یخرب  هب 

.دنتسناد برغ  یگنهرف  يداصتقا و 

هطلـس ّدر  مالـسا و  ناهج  تالکـشم  هب  هبناج  همه  هجوت  هطلـس ، ماـظن  تارکفت  یفن  تنـس ، باـتک و  رب  هبناـج  همه  تماقتـسا  يو 
، لباقم رد  درمـشرب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يرکف  ياـه  ناـینب  زا  ار  برع  ناـهج  لاـعفنا  لاـبق  رد  لیئارـسا  یفن  برغ و  گـنهرف 
زا ار  یمالـسا  تما  عبانم  نداد  رده  ییارگ و  موق  هقرفت و  هب  ندز  نماد  یمالـسا ، ياهروشک  لاغـشا  مسیرورت ، زا  يرازبا  هدافتـسا 

.درک رکذ  مالسا  ناهج  رد  نایبرغ  روضح  ياه  هناشن 

قارع زا  ریغص  نیدلا  لالج  خیش  نانخس 

تلم ياهدرد  : » تفگ قارع  يراج  راب  فسا  عاضوا  حیرـشت  اب  شیامه  نیا  رد  تسا ، قارع  سانـشرس  نویناـحور  زا  یکی  هک  يو 
هب فعـضتسم  ياه  تلم  نایماح  ناونع  هب  اهروشک  زا  یکدـنا  دادـعت  طقف  تسا و  نآ  رگاـشامت  ناـهج ، هک  تسا  یلاـح  رد  قارع 

 .... دنا هتفاتش  اه  نآ  يرای 

هللا هیآ  راتفر  هنامیکح  تیهاـم  ینید و  ياـملع  يربهر  هب  يدـنب  ياـپ  و  (ع ) تیب لـها  هب  لـسوت  ناـمیا و  رب  قارع  تلم  رارـصا  اـما 
هعومجم یسایس ، ناربهر  يرایشوه  یناتسیس و 
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دنچ زا  دـنراد ، هدـیقع  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) یلع بتکم  هب  هک  یناسک  .دـنک  روبع  يراج  تالکـشم  زا  هتـسناوت  هک  تسا  یلماوع 
يارآ تسا  هتسناوتن  دسر - یم  ددع  هب 25  اهزور  یخرب  رد  هک  قارع - رد  هدش  يراذگ  بمب  ياهوردوخ  دنساره و  یمن  کشوم 

« .دنکشب ار  مدرم 

هک درمـشرب  قارع  مدرم  هیلع  گنج  ار  نآ  هکلب  تسنادـن ، نالوؤسم  هیلع  گـنج  ار  ریخا  ياـه  هاـم  رد  یماـظن  ياـه  يریگرد  يو 
تمواـقم و نیا  نیب  : » دومن دـیکأت  هچراـپ  کـی  قارع  فـالتئا  وضع  هدـنیامن  نیا  یلو  تشاد : هارمه  هب  دوخ  اـب  ار  تمواـقم  مچرپ 

« .تسا يزیگنا  هنتف  توافت  نیا  هکارچ  دراد ؛ دوجو  نیداینب  یتوافت  تسا ، جیار  نانبل  دننامه  ایند  ياهاج  رگید  رد  هک  یتمواقم 

نانبل زا  تاکرب  مرکا  خیش  نانخس 

راهظا درک و  هراشا  نافرع  اـت  دـیحوت  زا  جـح  یـساسا  میهاـفم  هب  شیاـمه  نیا  رد  تسا ، ناـنبل  یمالـسا  تمواـقم  وضع  هک  ناـشیا 
نید مایپ  هدـننک  نایب  (ع ) تیب لها  هار ، نیا  همادا  رد  هتـشاد و  يرترب  نایدا  رگید  رب  هک  درک  يراذـگ  هیاپ  ار  ینید  ربماـیپ ، : » تشاد

.دنا هدوب 

هجوت دروم  ار  ریخا  نرق  رد  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  یهلا ، ماکحا  رارقتـسا  رد  همئا  تادهاجم  یخیرات  ریـس  هب  هراشا  اب  يو 
ساسا رب  دومن و  يراذـگ  هیاپ  ربمایپ  نید  ساسا  رب  ار  یمالـسا  تلود  ریـسم ، نیا  رد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  : » تفگ داد و  رارق 

هب یمالسا  ياهروشک  یگدنام  بقع  تسیچ و  برغ  يارب  تفرشیپ  تلع  هک  دهد  خساپ  شسرپ  نیا  هب  تسناوت  بالقنا  نیا  هبرجت 
« .دراد یگتسب  یلماوع  هچ 

نیا يزوریپ  : » درک مالعا  تسناد و  تیب  لها  يدمحم و  گنهرف  زا  يریگ  ماهلا  ياه  هنومن  زا  یکی  ار  زومت  يزوریپ  تاکرب ، خیش 
« .دننارورپ یمن  رس  رد  ار  هلمح  رکفت  تئرج  دندش و  یناور  تالالتخا  راچد  نمشد  نازابرس  هک  دوب  نیرفآرورغ  يدجم  گنج ،

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


261 ص :

ناتسکاپ زا  يوقن  یقتدمحم  دیس  نانخس 

تیب لـها  نآرق و  قـیمع  طاـبترا  هب  هیآ ، نیا  دانتـسا  هب  ریهطت و  هیآ  تـئارق  اـب  تـسا ، ناتـسکاپ  يرفعج  هدکـشناد  سییر  هـک  يو 
.تسناد اه  نآ  کفنیال  طابترا  تیب و  لها  نآرق و  مکحتسم  طابترا  هناشن  ار  هیآ  نیا  تخادرپ و 

اب يوقن  .دنتـسه » اراد  ار  نید  يارب  يا  هناوتـشپ  نینچ  يدُـه  همئا  هک  مکحتـسم  یتنامـض  اب  رگم  دوش ، یمن  لماک  نید  : » دوزفا يو 
رد ار  فیرحت  عون  ره  زا  نآرق  ندـنام  نوصم  خـیرات ، لوط  رد  ینامـسآ  ياه  باتک  یخرب  رد  هدـش  ماجنا  ياه  فیرحت  هب  هراـشا 

.تسناد نامز  لوط  رد  تیب  لها  ناوریپ  همئا و  تدهاجم  هیاس 

هتـشادرب ماگ  اتـسار  نیمه  رد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  هدـنام و  ظوفحم  نید  هک  تسا  تیـالو  هجیتن  رد  زورما  : » درک دـیکأت  يو 
« .تسا

اکیرمآ زا  يرفعج  یسوم  رتکد  نانخس 

لها هب  میناوت  یمن  ارچ   » هک لاؤس  نیا  حرط  اب  ینانخس  رد  تساکیرمآ و  یسرجوین  تلایا  رد  جع ) ) رصع یلو  زکرم  راذگ  هیاپ  يو 
یکیدزن اب  تروص  نیا  رد  تسا و  نامدوخ  حور  ریهطت  تیب ، لها  هب  ندش  کیدزن  هار  اهنت  : » تشاد راهظا  میوش ،» رت  کیدزن  تیب 

« .دوش یم  ریهطت  زین  ام  لامعا  راهطا ، همئا  هب 

رگم دوش ، یمن  رـسیم  رما  نیا  تسا و  يرورـض  تیب ، لها  حیحـص  تفرعم  دننک  یم  یگدنز  برغ  رد  هک  اه  نآ  يارب  : » دوزفا يو 
« .دنک تیانع  تخانش  كرد و  قیفوت  ام  هب  هار  نیا  رد  میهاوخب  دنوادخ  زا  هک  نیا 
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تنس لها  تیریدم  . 5

ناراطع نیملسملا  مالسالا و  تجح  نانخس 

هراشا

ار تیریدـم  درک  لمع  تنـس و  لها  ياهناوراک  تیعـضو  هرابرد  يربخ  تسـشن  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  تنـس  لـها  تیریدـم 
درک حیرشت 

ناریا تنس  لها  هاگیاج 

یجراخ نارئاز  زا  يرایـسب  يارب  هشیمه  هک  یلاؤس  ناریا ، فلاخم  ياه  هناـسر  ناوارف  تاـغیلبت  هب  هجوت  اـب  : » تفگ ناراـطع  ياـقآ 
»؟ دنتسه يداع  طیارش  رد  ای  دنراد  رارق  راشف  تحت  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  ناریا  رد  تنس  لها  اب  راتفر  هک  نیا  دراد ، دوجو 

دنراد و یبسانم  تیعضو  يداصتقا  یشزومآ و  یـسایس ، یبهذم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناریا  رد  ننـست  لها  : » تشاد راهظا  ناشیا 
« .دنشاب یم  دازآ  اًلماک  ینید  کسانم  يارجا  رد  دنتسه و  نآ  دننام  دجسم و  یشزومآ ، زکارم  ياراد 

ياه لته  نیرت  کیدزن  یتح  ًاضعب  دـنوش و  یم  مازعا  ناتـسبرع  هب  ناریا  زا  نارئاز  ریاس  دـننامه  اـم  نارئاز  : » درک حیرـصت  ناراـطع 
« .دبای یم  صاصتخا  اه  نآ  هب  مرح  کیدزن 

یهن ار  هرود  ترایز  نویباهو  هک  یلاح  رد  : » تشاد راهظا  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  تنس  لها  دحاو  ریدم 
لها هک  دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  دننک ؛ یم  ترایز  ار  نکاما  نیا  دوخ  ياملع  روضح  اب  ام  تنس  لها  ياه  ناوراک  اما  دننک  یم 

« .دنتسین اه  نآ  ریثأت  تحت  دنراد و  ادج  یفص  تیباهو ، اب  ام  تنس 

تنس لها  ياه  ناوراک  تیعضو 
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تیلاعف يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  یّنس  نارئاز  مازعا  يارب  ننـست  لها  تنواعم  هک  تسا  لاس  هدجه  زا  شیب  : » تفگ ناراطع  ياقآ 
«. دوش یم  ماجنا  روشک  زا  جراخ  لخاد و  شخب  ود  رد  اه  تیلاعف  دنک و  یم 

رد نارئاز  نیا  : » تفگ دناهدش ، مازعا  ناتسبرع  هب  ناریا  زا  یّنـس  رئاز  رازه 400  لاسما 8  هک  نیا  هب  هراشا  اب  تنـس  لها  دحاو  ریدم 
.دننکیم یهارمه  ار  نانآ  ناوراک  هنیعم  یناحور و 25  .دنور و 100  یم  هرونم  هنیدم  همظعم و  هکم  هب  ناوراک  بلاق 51 

رد لاسما  تنس  لها  نارئاز  : » دوزفا دناوخ و  یعقاوریغ  تنـس  لها  هب  تامدخ  بولطمان  هئارا  صوصخ  رد  ار  نانمـشد  تاغیلبت  يو 
«. دنا هتفای  ناکسا  (ص ) یبنلادجسم مارحلادجسم و  هب  اه  لته  نیرت  کیدزن  هطقن و  نیرتهب 

دندش باختنا  تنس  لها  ياه  ناوراک  رد  روضح  يارب  تنس  لها  نویناحور  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  لاسما  : » تشاد راهظا  ناراطع 
.دنشاب هتشاد  روضح  تنس  لها  ياه  ناوراک  همه  رد  زین  اه  هنیعم  میتسه  ددصرد  هدنیآ  رد  و 

یناسارخ نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  وگو  تفگ 

( تنس لها  تیریدم  نیشناج  )

؟ دییامرفب نانآ  ياه  تیرومأم  ّمها  تنس و  لها  تیریدم  لیکشت  هفسلف  هرابرد  * 

هب هدش ، يزادنا  هار  هثعب  نامهم  ناونع  هب  روشک ، تنس  لها  ياه  تیـصخش  زا  یعمج  توعد  اب  لاس 71  رد  هثعب  تنس  لها  شخب 
.دش نییبت  نآ  يارب  یعماج  فیاظو  حرش  رورم 

تنس لها  ياه  ناوراک  لابق  رد  زین  تیریدم  نیا  دراد ، هعیش  ياهناوراک  هب  تبـسن  نویناحور  روما  هک  یفیاظو  اه و  تیرومأم  مامت 
.مینک نیمأت  ار  نآ  يدودح  ات  میدرک  یعس  ام  هک  دراد  نآ  دننام  شهوژپ و  شزومآ و  هب  زاین  اه  تیرومأم  نیا  ققحت  .دراد 

؟ تسا هدوب  ییاهزیچ  هچ  تیریدم  مسوم  شیپ  ياه  تیلاعف  * 

يا و هقطنم  ياه  نومزآ  يرازگرب  اب  دوبن ، یفاک  نویناحور  دادعت  هتشذگ ، لاس  ات 
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ياه هبحاصم  یبتک و  نومزآ  هس  ماـجنا  اـب  لکـشم ، نیا  عفر  يارب  مینک و  ناربج  ار  هصیقن  نیا  میدرک  یعـس  دـیدج  دارفا  شریذـپ 
یعس هیمورا ، ناتسدرک و  رد  هبحاصم  تاسلج  يرازگرب  نینچمه  ناگزمره ، هاشنامرک و  ناتسچولب ، ناتـسیس و  زکرم  رد  هک  یملع 

ناردارب نارهاوخ و  روضح  اـب  هدوب و  هنیعم  نیعم و  بذـج  يارب  اـه  نومزآ  نیا  .مینک  فرطرب  ار  ناـمیاهزاین  يدودـح  اـت  میدرک 
.دش ماجنا 

نیا دندوب ؛ هدش  هتفریذپ  مه  هبحاصم  رد  هدنارذگ و  ار  بیرقت » ناریفس   » شزومآ هرود  هک  دوب  ینویناحور  هب  تبسن  ام ، رگید  راک 
یلمع و تروـص  هب  هـک  نـیا  يارب  دـیتاسا  زا  رفن  هـس  اـب  هارمه  دارفا ، نـیا  زا  رفن   50 دـندش ، مازعا  يزومآراـک  هرمع  هب  هـک  هورگ 

.دندش مازعا  هرمع  هب  دننک ، بسک  ار  مزال  تایبرجت  دنوش و  انشآ  دوخ  فیاظو  اب  ینادیم 

رد دوب  رارق  هک  ییاه  هنیعم  اـه و  نیعم  نویناـحور ، يارب  تنـس » لـها  هژیو   » يروضحریغ نومزآ  يرازگرب  لاـس  نیلوا  يارب  موس ،
ایلوا و  (ص ) مرکا ربمایپ  ترایز  هنیدم ، هکم و  نکاما  مالسا ، خیرات  هنیمز  رد  عبنم  جنپ  دش ، رازگرب  دنوش  مازعا  جح  هب  يراج  لاس 

، دنتـشاد مازعا  دـصق  يراج  لاـس  رد  هک  ینویناـحور  زا  رفن  يارب 130  عومجم  رد  .دـش  یم  لاسرا  ناـشیارب  جـح  تاـیآ  ریـسفت  و 
دـیدرگ و یحارط  یفنح  یعفاـش و  هقف  زا  نینچمه  عباـنم و  نیا  زا  یتست  تروص  هب  لاؤس  دـش و 120  رازگرب  يروضحریغ  نومزآ 

.دندرک تکرش  نومزآ  نیا  رد  يروضحریغ  تروص  هب  نویناحور 

زا شیپ  زور  کی  تسـشن  نیا  .دوب  نارهت  رد  تنـس  لها  جـح  نارازگراک  نویناحور و  گرزب  ییآ  مهدرگ  اـم  تیلاـعف  نیمراـهچ 
.دندرک تکرش  زین  يربهر  مظعم  ماقم  اب  رادید  رد  نیوعدم  سپس  تفرگ و  ماجنا  يربهر ، مظعم  ماقم  اب  رادید 

.دش ماجنا  ناگرامش 3000  رد  هک  یعفاش  یفنح و  هقف  کسانم  ِپاچزاب  مجنپ ،

سییر مرتـحم  رواـشم  یندـم ، قاحـسا  يوـلوم  باـنج  تاحیـضوت  اـب  هنیدـم  هکم و  نکاـما  یفرعم  يارب  يرازفا  مرن  دـیلوت  مـشش ،
.دش لاسرا  هدامآ و  تنس  لها  ياه  ناوراک  هیجوت  يارب  هقلح  رد 3000  هک  تنس  لها  روما  رد  يروهمج 
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ناونع هب  ار  تنس  لها  نادیفـس  شیر  نیدمتعم و  یـسایس و  نالوؤسم  نایهاگـشناد ، نویناحور ، زا  رفن  دودـح 15  هلاس  همه  متفه ،
، هدنـسیون هاگـشناد ، داتـسا  سلجم ، هدـنیامن  روهمج ، سییر  رواشم  لاسما  تنـس ، لها  نانامهیم  نیب  رد  .مینک  یم  توعد  ناـمهیم 

.میدوب دهاش  ار  هتسجرب  نویناحور  ماوقا و  دمتعم  هعمج ، ماما 

.دییامرفب یتاحیضوت  مه  نویناحور  شزومآ  صوصخ  رد  * 

: میا هدرک  ینیب  شیپ  حطس  راهچ  شزومآ  شخب  رد  ام 

هب دوش ، یم  رازگرب  جح  ياضف  زا  تنـس  لها  نویناحور  زا  يرتشیب  عمج  يدـنم  هرهب  فدـه  اب  شزومآ  نیا  يدـیهمت ؛ شزومآ  . 1
یم تمدـخ  لوغـشم  تسدرود  قطانم  رد  دـنتفرگ و  هلـصاف  لیـصحت  زا  هک  ینویناحور  زا  يرایـسب  جـح ، لئاسم  یگدـیچیپ  لـیلد 

کمک اب  ور  نیا  زا  دننک ؛ بسک  جح  ياه  نومزآ  رد  ار  مزال  هرمن  دنوش  یمن  قفوم  تالاؤس  عونت  یگدرتسگ و  هب  هجوت  اب  دنشاب ،
تکرـش يارب  دارفا  زا  هتـسد  نیا  سپ  مینک  یم  یگدامآ  داجیا  شزومآ  نیا  اب  میتفرگ و  رظن  رد  ناشیارب  يدـیهمت  شزومآ  قطانم ،

.دندرگ یم  ایهم  یلصا  نومزآ  رد 

.دریگ یم  ماجنا  ناگدش  لوبق  يارب  شزومآ  نیا  یملع ؛ هبحاصم  یلوبق  نومزآ و  يرازگرب  زا  سپ  تمدخ : ودب  شزومآ  . 2

رد یگنهرف  یتیریدم  ياه  تراهم  تیوقت  نراقم ، مالک  نراقم ، هقف  دننام : ار  یثحابم  هدش و  یحارط  دـحاو  تشه  رد  شزومآ  نیا 
رازگرب یتحایـس  ياهودرا  بلاق  رد  ای  نارهت  رد  ًالومعم  ار  شزومآ  نیا  .دراد  دوخ  رد  هنیدـم  هکم و  نکاما  اب  ییانـشآ  اه ، ناوراک 

.مینک یم 

یم فرـشم  هرمع  نیا  هب  نآ ، رد  یلوبق  تمدخ و  ودب  شزومآ  ندنارذگرد  نویناحور  تیقفوم  زا  سپ  يزومآراک : هرمع  هرود  . 3
رد دـنوش و  یم  انـشآ  اه  ناوراک  رد  دوخ  فیاظو  اه و  تیلوؤسم  اب  یملع  تروص  هب  نویناـحور  تسا و  زور  تدم 12  هک  دنوش 

ماجنا ینادیم  تروص  هب  اه ، ینتسناد  زا  يرایسب  .تسا  یلبق  ياه  هرود  لمکم  يزومآراک  هرمع  ياه  شزومآ  يا  هنوگ  هب  تقیقح 
هکم و نکاما  اب  ییانشآ  لثم  دوش ؛ یم 
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.کسانم ماجنا  هنیدم و 

یم اما  .دوش  یم  ارجا  دنراد ، ار  لاس  نآ  رد  جح  هب  مازعا  دـصق  هک  یناسک  هب  تبـسن  لاس  ره  شزومآ  نیا  يا : هبتاکم  شزومآ  . 4
.دوش یم  ماجنا  تاعالطا  ندش  زور  هب  يروآون و  فده  اب  راک  نیا  .داد  میمعت  ار  نآ  ناوت 

.تسا يروضحریغ  تروص  هب  شزومآ  نیا  تسا ؛ رظن  ّدم  مه  نویناحور  یتراهم  یملع و  ياقترا  هتبلا 

لاس يدـیهمت ، تمدـخ و  ودـب  شزومآ  هدـش و  ماجنا  جـح  مسوم  زا  شیپ  يراج  لاس  رد  يزومآراک  هرمع  يا و  هبتاکم  شزومآ 
.دوش یم  ییارجا  هدنیآ 

؟ دیریگ یم  هرهب  مه  تنس  لها  هربخ  ناسانشراک  زا  اه  سیردت  يزیر و  همانرب  نالک  حطس  رد  ایآ  * 

هقف سیردـت  عبانم ، باـختنا  هنیمز  رد  .مییوج  یم  ددـم  اـه  يزیر  هماـنرب  رد  تنـس  لـها  نارواـشم  ناسانـشراک و  دوجو  زا  ًاملـسم 
نراقم کسانم  فیلأت  نینچمه  اه و  همان  سرد  شهوژپ و  عبانم  یخرب  فیلأت  رد  نینچمه  تـالاؤس و  یحارط  یفنح ، هقف  یعفاـش ،

.مینک یم  هدافتسا  یفنح  یعفاش و  تنس  لها  ياملع  ناگدنسیون و  زا 

تنس لها  تیریدم  ياه  شیامه 

تنس لها  ياه  ناوراک  ناریدم  شیامه 

هراشا

هرونم هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  اب  هبنش (1)  هس  زور  تنـس  لها  ياه  ناوراک  ناریدم  شیامه 
.دش رازگرب 

نیرت هتـسیاش  هک  تسا  نیا  ناریا  شالت  مامت  تفگ : شیامه  نیا  رد  ناتـسبرع  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تنـس  لها  دـحاو  ریدـم 
.دنهد ماجنا  ار  جح  کسانم  ات  دوش  هئارا  تنس  لها  نارئاز  هب  یهد  سیورس  تامدخ و 

.هدعق يذ  اب 19  قباطم   87 / 8 / 28 - 1
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رود ناسنا  زا  ار  هودنا  مغ و  كاپ ، رفس  تفگ : ناسنا  رد  جح  راثآ  هب  هراشا  اب  زین  شیامه  نیا  نارنخس  يدزی  دشار  مالسالا  تجح 
.تسا جح  هب  رفس  راثآ  هلمج  زا  عوضوم  نیا  دنک و  یم 

راتفر و حالصا  ثعاب  جح  رفس  دوزفا : دوش ، یم  بجاو  اه  نآ  رب  جح  رفس  دنراد  یلام  تعاطتـسا  هک  یناسک  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو 
.دننک هدهاشم  وا  رد  ار  تبثم  راثآ  نیا  تشگزاب  زادعب  دیاب  یجاح  نایفارطا  دوش و  یم  ناسنا  هیکزت 

یندم قاحسا  يولوم  نانخس 

همه يارب  هک  اریز  درک ؛ لح  وگو  تفگ  اب  ار  ازفالتخا  لئاسم  دـیاب  : » تفگ تنـس  لها  رد  روهمج  سییر  رواـشم  شیاـمه ، نیا  رد 
یم هک  یناسک  مینک ؛ لح  ار  ناملئاسم  دوخ ، تیلوؤسم  اب  دیاب  ام  .دراد  دوجو  یبسانم  لح  هار  عیـشت ، تنـس و  لها  نایم  تافالتخا 

.دنتسه مالسا  ناهج  رساترس  رد  هقرفت  ددصرد  دننک ، ینمشد  دنهاوخ 

عفانم دـیاب  ام  .دراد  ییاه  لح  هار  هلأسم  نیا  مینک و  لـح  هنوگچ  ار  تاـفالتخا  نیا  هک  مینادـب  دـیاب  دراد ، دوجو  زین  یفـالتخا  رگا 
هجوت تسرد  ینید  لئاسم  هب  هک  مینک  یعـس  میـشاب و  هتـشاد  فارـشا  لئاسم  رب  هک  نیا  رگید  میریگب و  رظن  رد  ار  مالـسا  روشک و 

«. مینک

ءاتفالارادرد هک  دـنهد  هزاجا  تنـس  لها  یناحور  کی  هب  عیـشت  لـها  زکرم  رد  هک  تسین  موسرم  اـج  چـیه  رد  : » دوزفا همادا  رد  يو 
«. تسا یمهم  هلأسم  نیا  دزادرپب و  دوخ  یبهذم  لئاسم  هب  دنیشنب و 

کی هک  روط  نامه  ناریا  رد  درک و  هدافتـسا  دـیاب  هدـش ، هداد  رارق  ام  راـیتخا  رد  هک  یتصرف  نیا  زا  : » تفگ روهمج  سییر  رواـشم 
«. تسا مارتحا  ياراد  هزادنا  نامه  هب  زین  تنس  لها  یتفم  کی  تسا  مارتحا  ياراد  هعیش  لها  یناحور 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  تنس  لها  تیریدم  ناراطع ، مالسالا  هجح  ینارنخس 

نیرت ینغ  ناونع  هب  نآرق  دیدرت ، یب  : » تفگ شیامه  نیا  رد  هثعب  تنس  لها  ریدم 
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، جـح تسا و  تما  تایح  لوط  رد  یمالـسا  ناینب  نیرت  ینامرآ  ندـمت ، نیا  تسا و  یمالـسا  ندـمت  ناـکرا  زا  یکی  یمالـسا ، عبنم 
رد تما  ناگبخن  رکفت  يارب  تسا  يدنمـشزرا  هاگیاج  جـح  رگید ، رظنم  زا  نینچمه  .تسا  یمالـسا  ندـمت  زراب  قیداـصم  زا  یکی 

هشیدنا یمالسا و  بالقنا  هک  دنک  یم  ناعذا  یفصنم  دنمشیدنا  ره  نینچمه  نآ ؛ ياهدربهار  هئارا  یمالسا و  ندمت  يایحا  ياتـسار 
«. تسا یمالسا  ندمت  هدننک  ایحا  لحار ، ماما  ياه 

ناونع هب  نآرق  زا  میناوت  یم  هنوگچ  هک  میتسه  عوضوم  نیا  نییبت  لابند  هب  شیامه  نیا  رد  : » تفگ اهتنا  رد  ناراـطع  مالـسالا  هجح 
«. میریگب کمک  یمالسا  ندمت  ناکرا  اه و  هیاپ  يزیر  یپ  يارب  یمالسا  فلتخم  قرف  نیب  زاس  تدحو  تکرش  روحم  کی 

یسایلا نیسحدمحم  رتکد  ینارنخس 

يایحا فطع  هطقن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هک  نیا  نایب  اب  روشک ، ياه  هاگشناد  تنس  لها  ناداتسا  زا  یسایلا ، نیـسحدمحم  رتکد 
زا سپ  هعلاطم ، دروم  ياه  صخاش  ساسا  رب  برغ و  مالـسا و  ندـمت  تباـقر  رد  : » درک مـالعا  دوب  متـسیب  نرق  رد  یمالـسا  ندـمت 

تدم نیمه  رد  هک  یلاح  رد  هدیسر ، هب 28  زا 42  .م  ات 2000  لاس 1950  زا  برغ  بیشن  زارف و  رادومن  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 
«. تسا هدیسر  لاس 2000  رد  هب 21  رد 1950  زا 7  یمالسا  ندمت  هوکش  دشر و  دنیآرف 

ياه هناماس  زا  لکشتم  ندمت  هک  مرواب  نیا  رب  : » درک دیکأت  یمالسا » ندمت  جیورت  رد  قالخا  شقن   » ناونع اب  دوخ  نانخـس  رد  يو 
« .تسا قالخا  هفلؤم  رت  مهم  همه  زا  یملع و  ماظن  يداصتقا و  یسایس ،

نایناریا بارعا و  روضح  اب  یمالسا  ندمت  تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  يریگ  لکش  ار  یمالسا  ندمت  فطع  هطقن  هاگـشناد ، داتـسا  نیا 
.دش هدنیازف  یتکرح  بجوم  يرکف  دشر  یهاگآ و  ملع و  نآ  رد  هک  تسناد 

يارب تنس  لها  ياه  هنیعم  زا  رفن  کی  نویناحور و  زا  رفن  کی  مسارم ، نیا  نایاپ  رد 
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.دندناوخ يا  هلاقم  راضح 

ع)  ) تیب لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تبحم  شیامه 

.دش رازگرب  هرونم  هنیدم  رد  یمالسا » تما  تدحو  روحم  (ع ؛) تیب لها  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تبحم   » ناونع اب  شیامه  نیا 

دنراد و عضوم  مالسا  ناهج  مالسا و  لک  لباقم  رد  مالسا  ناهاوخدب  نانمشد و  : » تفگ شیامه  نیا  رد  جاجح  تسرپرس  نیـشناج 
دنزیهرپب و یلخاد  ياه  فالتخا  هب  ندز  نماد  زا  زین  ناناملسم  تسا  مزال  نیاربانب  دنریگ ؛ یمن  رارق  یصاخ  بهذم  ای  هقرف  ربارب  رد 

«. دننک دیماان  ار  نانمشد  دیما  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تبحم  نآرق و  یتسرپادخ ، نداد  رارق  روحم  اب 

ذوفن لاح  رد  ایند  فلتخم  طاـقن  ناـهج و  رد  زور  هب  زور  مالـسا  وا ، لوسر  دـنوادخ و  هدـعو  قباـطم  : » دوزفا ینیما  میهاربا  هللا  هیآ 
شبنج مالسا و  تیلک  لباقم  رد  دحتم  تروص  هب  نکمم ، قیرط  ره  زا  هدرک ، رطخ  ساسحا  مالسا  نانمـشد  لیلد ، نیمه  هب  تسا و 

.دنا هداتسیا  یمالسا  يرادیب 

اب مالسا و  زا  عافد  تاهبش و  هب  ییوگ  خساپ  يارب  دیاب  فلتخم  ياه  هقرف  زا  ناناملسم  همه  زین  مالـسا و  ناهج  نادنمـشیدنا  املع و 
«. دنوش دحتم  رگیدکی  اب  مالسا  نانمشد  هدافتسا  دروم  رازبا  نامه  زا  هدافتسا 

داتـسا یماـسح ، فرـشا  دیـس  اتـسومام  دـش ، رازگرب  یبنلادجـسم  راوج  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  لـحم  رد  هک  شیاـمه  نیا  رد 
اب يو  دهد .» یم  ياج  دوخ  رد  ار  رشب  يرطف  ياهدادعتسا  عیمج  هک  تسا  یگرزب  فرظ  مالـسا  : » تفگ ناتـسدرک  رد  یهاگـشناد 

: دوزفا تسناد و  اه  نآ  بلق  ار  نیملـسم  نیب  قافتا  داحتا و  داجیا  هیاـپ  تسین ، مه  هیبش  ناـهج  رد  یلقع  ود  چـیه  هک  نیا  هب  هراـشا 
واکجنک رگوجو و  تسج  ياه  لقع  اب  ناوت  یمن  »
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«. دوش یم  طوبرم  اه  ناسنا  بلق  هب  قارتفا  داحتا و   (1) ْمُِکبُوُلق ) َْنَیب  َفَّلَأَف  ) هیآ قادصم  هب  هکلب  تشگ ؛ داحتا  تبحم و  لابند  هب 

زا دعب  فلتخم  ياه  هورگ  اه و  هقرف  يریگ  لکش  ریس  حیرـشت  اب  شیامه  نیا  رد  زین  ینامز  نسحدمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح 
، اه هار  نیرتهب  زا  یکی  : » تفگ درک و  دیکأت  رگیدـکی  هب  مالـسا  ناهج  ندـش  کیدزن  موزل  رب  (ص ،) مالـسا یمارگ  لوسر  تلحر 

«. تسا رگید  ياه  هقرف  یملع  ياه  باتک  زا  ناملاع  نادنمشناد و  رتشیب  يریگ  هرهب 

هک هعیشلا » لئاسو   » نوچ یعبانم  زا  ننست  لها  ناملاع  هدافتسا  ننست و  لها  هناگ  شش  حاحص  زا  هعیش  ياملع  هدافتـسا  : » دوزفا يو 
«. تسا رگیدمه  هب  بهذم  ود  نیا  شیپ  زا  شیب  یکیدزن  لماع  تسا ، (ع ) تیب لها  همئا  یهقف  ثیدح  رازه  دودح 20  يواح 

.تفای نایاپ  (ص ) مرکا یبن  حدم  رد  یحادم  حیشاوت و  يارجا  اب  شیامه  نیا 

( تنس لها  ياتفا  شخب  لوؤسم   ) یندم قاحسا  يولوم  ياقآ  بانج  اب  وگو  تفگ 

تفگ .دراد  هدهعرب  ار  نآ  هرادا  یندم ، قاحسا  يولوم  تسا و  رقتسم  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  تنس ، لها  تیریدم  ياتفا  شخب 
.تسا ناشیا  تیلوؤسم  تحت  تاعوضوم  لئاسم و  هرابرد  ریز  يوگو 

؟ دییامرفب نایب  ار  اتفا  شخب  ياه  همانرب  مها  * 

نیا مه  لاسما  ) .دوش یم  زاغآ  تنـس  لها  ياه  ناوراک  نویناحور  هژیو  یهیجوت  ياه  هسلج  اب  جـح  مسوم  زا  لبق  تمـسق  نیا  راـک 
اتفا يارب  یشخب  دنتسه و  تیرثکا  هک  ام  هعیـش  نارئاز  يارب  هک  هنوگ  نامه  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  میتشاد .) هثعب  رد  ار  تاسلج 

رگا هچنانچ  ات  دراد  دوجو  یناکم  مه  تنس  لها  يارب  هدش ، هتفرگ  رظن  رد 

103 نارمع : لآ  - 1
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یعفاش ياملع  مه  ام ، ياتفالاراد  رد  .دوش  هئارا  ناشیا  هب  دـنهاوخب ، ار  دوخ  ياـملع  رظن  يا  هلأـسم  هراـبرد  اـه  ناوراـک  نویناـحور 
.یفنح ياملع  مه  دنراد و  روضح 

؟ هکم ای  تسا  هنیدم  رد  تنس  لها  ياتفالاراد  * 

.تسا هنیدم  زا  رتشیب  هکم  رد  ام  ناعجارم  اما  میراد ، ناکم  ود  ره  رد 

.دییامرفب مه  ار  تنس  لها  ياتفالاراد  هقباس  * 

تفرگ و يرتهب  لکـش  هدـش ، هدرپس  يرهـش  ير  هللا  هیآ  هب  هثعب  تیلوؤسم  یتقو  اما  .هدرک  راک  هب  عورـش  بالقنا  لیاوا  زا  اـًلامتحا 
.درک ادیپ  هعسوت  زور  هبزور 

؟ دنراد تیاضر  اج  نیا  تیعضو  زا  اتفالاراد  هب  ناعجارم  * 

اما دشاب ، رت  هدرتسگ  شراک  رتشیب ، تاعجارم  رطاخ  هب  هعیـش  شخب  دیاش  میرادن ، هعیـش  شخب  اب  یتوافت  تیدودحم و  چیه  ام  .هلب 
دـش و ماجنا  یبوخ  راک  هک  مه  لاسما  .دراد  یپ  رد  ار  ناعجارم  تیاضر  هک  تسا  يوحن  هب  ام  هب  هتفای  صاصتخا  دوجوم  تاـناکما 

یم سامت  نفلت  نامه  اب  دـشاب ، زاین  یعقوم  ره  ناشیا  دـنداد و  نفلت  تراک  اه  یتفم  تنـس و  لها  ياه  ناوراک  نویناحور  ماـمت  هب 
.دنسرپ یم  ار  لئاسم  دنریگ و 

دنتسه دوخ  جاجح  تمدخ  رد  نوچ  منک ؛ یم  رکشت  اه  ناوراک  ياه  یناحور  همه  زا  نم  دنراد ، تیاضر  ام  ناعجارم  هناتخبـشوخ 
.مینک یم  لح  دننز و  یم  فرح  اج و  نیا  دنیآ  یم  دشاب ، املع  نایم  يرظن  فالتخا  رگا  مه  یهاگ  و 

.میشاب هتشاد  بالقنا  زا  لبق  اب  یلعف  تیعضو  نایم  مه  يا  هسیاقم  ثحب ، دروم  عوضوم  رد  * 

نیارباـنب .دنتـشادن  عوضوم  نیا  هب  یهجوت  دوب ، مه  بهذـمدض  یتح  دوبن و  ینید  یبهذـم و  مکاـح  تلود  نوچ  بـالقنا ، زا  شیپ 
نیا .جـح  دـنرب  یم  ار  تکلمم  زرا  ارچ  دـنتفگ  یم  سکعلاب  دنتـشادن ، یجاح  جـح و  هب  یتیانع  اه  نآ  .تسین  هسیاـقم  لـباق  اًلـصا 

.درک هجوت  مدرم  بهذم  نید و  یبرع و  یمالسا و  ییاقیرفآ و  ياهروشک  هب  هک  دوب  یمالسا  يروهمج 
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؟ دییامرف یم  مه  شا  هزات  قیداصم  زا  دوش ، یم  مه  رتشیب  زور  هبزور  هجوت  نیا  دیتفگ ، هک  هنوگ  نامه  * 

دنتـسه و انـشآ  يدح  ات  هک  نیمه  دنا و  هدش  هفاضا  اه  هنیعم  هک  تسه  مه  لاس  ود  .متفگ  هک  ار  لاسما  ياه  نفلت  تراک  عوضوم 
.تسا بوخ  یلیخ  دنریگ ، یم  طابترا  ناشیا  اب  رت  تحار  مه  اه  مناخ 

نخـس یمالـسا  ناریا  رد  دوجوم  تدحو  هرابرد  ملیام  دوب ، بهاذم  نایم  تدحو  راذگ  ناینب  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  * 
؟ دییوگب

، دندیـشخب تدـش  تدـحو  هب  ثیدـح ، نآرق و  هب  هجوـت  اـب  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  .تـسین  تدـحو  رکنم  یلقاـع  ناـسنا  چـیه 
هک تساخرب  ییاج  زا  تدحو  يادص  ینعی  راذگ ؛ ناینب  مه  دوب و  دیلقت  عجرم  مه  هک  تشاد  ار  تیـصوصخ  نیا  هرـس ) سدق  ) ماما

، دـنا هداد  همادا  ار  لحار  ماما  هار  هک  مه  يربهر  مظعم  ماـقم  .دوب  راذـگرثا  ور  نیا  زا  ینید ، تیهاـم  مه  تشاد و  ییارجا  ناوت  مه 
هدش ناش  بیـصن  هک  يرتشیب  تخانـش  اب  دنتـشاد و  روضح  تنـس  لها  قطانم  رد  بالقنا  زا  شیپ  ناشدوخ  نوچ  .رتشیب  دیاش  یتح 

.دندرک یم  کمک  رتشیب  دوب ،

یعیبط يدح  ات  دنک ، یم  زورب  مه  یتالکـشم  رگا  لاح  ره  هب  میا ، هدش  قفوم  تدـحو  رما  رد  يدایز  دـح  ات  ناریا  رد  ام  هللادـمحلا 
تدحو هب  تبـسن  هک  مه  یناسک  دـیاش  .میریگب  رظن  رد  ار  روشک  حـلاصم  میـشاب و  هتـشاد  لمحت  هلـصوح و  ربص و  دـیاب  ام  .تسا 

هک يروط  نامه  مینادب  دیاب  ار  نیا  .تسا  رایـسب  تدحو  عفانم  نوچ  .دنوش  یم  عناق  دنریگب ، رظن  رد  ار  حلاصم  رگا  دنراد ، لکـشم 
لوپ هکلب  دنراد ؛ شالت  ناشدوخ  تدـحو  يارب  مه ، نانمـشد  دـندوب ، رادروخرب  ندیـشخب  تدـحو  روما  رد  ییالاب  ییاناوت  زا  ماما 

نانمشد يارب  فالتخا  نیا  لثم  زیچ  چیه  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دندرک و  ناحتما  ار  زیچ  همه  هک  نیا  نمـض  .دنراد  مه  يرتشیب 
رد تدحو  دروم  رد  دیاب  ار  نیا  .درادن  دوس 
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.میریگب رظن 

مسوم رد  تنس  لها  تیریدم  درک  لمع 

یهاگحبص ياه  تسشن  . 1

.دش یم  رازگرب  حبص   9 یلا 5 / تعاس 8  زا  هزور  همه  هک  دوب  تنـس  لها  تیریدـم  تباث  ياه  همانرب  زا  یهاگحبـص  یملع  هسلج 
، یمالـسا بهاذـم  اب  ییانـشآ  نوچ : یفادـها  دـش و  یم  رازگرب  تنـس  لها  نانامهیم  رداـک و  ياـضعا  همه  روضح  اـب  تسـشن  نیا 

نیا رد  هک  ییاه  همانرب  مها  .دـش  یم  بیقعت  مالـسا  ناهج  تیباهو و  ياه  هاگدـید  دـقن  جـح ، رارـسا  فراعم و  نراقم و  کـسانم 
: زا دنترابع  دش ، لابند  تاسلج 

.یقالخا لئاسم  هرابرد  ییاه  ثحب  هئارا  تهج  املع  زا  یکی  زا  توعد  * 

.اتسار نیا  رد  فلتخم  تایرظن  یسررب  نآ و  رب  مکاح  یهقف  لئاسم  جح و  ینابم  دروم  رد  وگو  تفگ  ثحب و  * 

.تیریدم رد  هثعب  ياه  تیلاعف  تنس و  لها  تیریدم  رابخا  زور  هب  یناسر  عالطا  * 

، یتاداس رگ ، هماخ  یـسایلا ، نایهللارون ، ناراطع ، يدیحوت ، ینامز ، ینیـسح ، نایاقآ  دـش و  رازگرب  هسلج  دادعت 13  لبق ، هنیدـم  رد 
تدحو هقرف ، هب 73  تما  قارتفا  ثیدـح  نز ، تلزنم  لسوت ، تعافـش ، دـننام : یفلتخم  تاعوضوم  رد  يداتـسا  یندـم و  یباخرس ،

تکراشم تاظحالم و  اب  دـندومن و  ثحب  ناریا ، هیلع  نانمـشد  یناور  ياه  گنج  رـصم ، روشک  رد  بیرقت  گنهرف  یمالـسا ، تما 
.دیدرگ يریگ  یپ  ثحابم  اضعا  ریاس 

يریـشبت ياه  تیلاعف  اکیرمآ ، یگنهرف  نوخیبش  مجاهت و  دـننام  یتاعوضوم  هب  تاسلج  نیا  رد  .دـش  رازگرب  هسلج  عومجم 12  رد 
ناناملسم و ياهطیرفت  طارفا و  ایلوا ، ایبنا و  زا  تعافش  بلط  یگتخاس ، ياه  هقرف  داجیا  رد  نانمشد  ياه  ششوک  نایحیسم ،
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.دش هتخادرپ  انم  رعشم و  تافرع ، يونعم  ياضف  زا  يریگ  هرهب 

اه ناوراک  هب  یشکرس  . 2

هکم و رد  مرتحم  طبار  ود  ور  نیا  زا  دش ؛ راذگاو  تیریدـم  نیا  هب  تنـس  لها  ياه  ناوراک  نیطبار  روما  تیلوؤسم  يراج  لاس  رد 
.دندومن مادقا  اه  هنیعم  نیعم و  یناحور ، ياه  تیلاعف  یبایزرا  هب  تبسن  دندرک و  یشکرس  تنس  لها  ياه  ناوراک  همه  زا  هنیدم 

دنناوتب اـت  دـش  یم  وگو  تفگ  نارئاز  زا  یعمج  زین  هنیعم و  نیعم ، ریدـم ، یناـحور ، اـب  اـه ، ناوراـک  هب  مرتـحم  ناـطبار  هعجارم  رد 
، دوش یمن  ماجنا  هلحرم  کی  رد  یبایزرا  نیا  دراوم  رثکا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـننک  یباـیزرا  ار  مرتحم  نویناـحور  ياـه  تیلاـعف 

کی زا  شیب  عطقم  نیا  رد  مرتحم  ناطبار  عومجم ، رد  هک  دـنیامن  هعجارم  ناوراک  هب  هلحرم  هس  ای  ود  رد  مرتحم  ناطبار  تسا  مزـال 
.دنا هتشاد  اه  ناوراک  زا  دیدزاب  دص 

نویناحور هیجوت  دورو و  تبث  . 3

تنـس لها  تیریدـم  هب  هنیدـم ، هکم و  هب  دورو  زا  سپ  تنـس ، لها  ياه  ناوراک  ياه  هنیعم  اه و  نیعم  نویناحور ، يراج  لاـس  رد 
.تفرگ یم  تروص  مزال  ياه  یگنهامه  نفلت ، تراک  میس  لیوحت  هیجوت و  نمض  هدرک ، هعجارم 

راک شرازگ  تفایرد  . 4

نانآ هدش و  میظنت  تنـس  لها  نویناحور  هنازور  راک  شرازگ  يارب  يا  هژیو  مرف  نارهت ، رد  هدـمآ  لمع  هب  ياه  یگنهامه  ساسا  رب 
هب هدرک ، شرازگ  ار  ناوراک  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ریاس  هنیعم و  نیعم و  یناـحور ، درک  لـمع  شرازگ  هنازور  تروص  هب  دـیاب  یم 

نیدب نانآ  فیاظو  ياتسار  رد  نویناحور  ياه  تیلاعف  ّمها  .دهد  هئارا  ار  مزال  ياه  ییامنهار  زین  تیریدم  دنهد و  لیوحت  تیریدم 
: تسا حرش 
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، رود تراـیز  ناتـسبرع ، رد  تاـسلج  لیکـشت  ناریا ، رد  یـشزومآ  تاـسلج  يرازگرب  کـسانم ، ماـجنا  يارب  نارئاز  يدـنب  میــسقت 
رد نارئاز  اب  طاـبترا  هثعب ، ياـه  شیاـمه  رد  تکرـش  مارحلادجـسم ، رد  نارئاز  اـب  یهارمه  کـسانم ، ماـجنا  رد  نارئاز  اـب  یهارمه 

یغیلبت همانرب  يارب  تنس  لها  تیریدم  زا  توعد  یگنهرف ، ياروش  تاسلج  لیکشت  اهروشک ، رگید  نارئاز  اب  طابترا  مارحلادجسم ،
.لاؤس حرط  یگنهرف و  هقباسم  يرازگرب  اه ، نآ  کیاکی  هب  هعجارم  اب  نارئاز  لامعا  تحص  لرتنک  اه ، ناوراک  رد 

هژیو هرود  ترایز  يرازگرب  . 5

هدوب لبق  هنیدـم  رد  تیریدـم  نیا  تامادـقا  زا  تنـس ، لها  ياه  هنیعم  اه و  نیعم  نویناحور ، هژیو  هرود ، ترایز  هرود  ود  يرازگرب 
خـیرات و هرابرد  لّصفم  ییایفارغج  هرونم و  هنیدـم  دـهاشم  هرابرد  یلـصفم  حیـضوت  روضح و  اب  هک  هرود  ترایز  ود  نیا  رد  .تسا 

هدش ترایز  قطانم  نکاما و  رثکا  .دیدرگ  هجاوم  يا  هدرتسگ  لابقتـسا  اب  هک  دـش  رکذ  تنـس  لها  نویناحور  يارب  نکاما  يایفارغج 
.دیدرگ رازگرب  هکم  رد  زین  هژیو  هرود  ترایز  هرود  کی  نینچمه  .تسین  هجوت  دروم  نارئاز  هرود  ياه  ترایز  رد  همانرب  نیا  رد 

اه ناوراک  هب  كرتشم  یغیلبت  ياه  میت  مازعا  . 6

میت هدـفه  (ص ) یبنلا هنیدـم  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  بولطم ، يراذـگریثأت  اـه و  ناوراـک  رتشیب  یگنهرف  یغیلبت و  روضح  روظنم  هب 
زا يرامش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندش و  مازعا  اه  ناوراک  رد  ینارنخس  يارب  هثعب ، تنس  لها  نانامهیم  هعیـش و  نویناحور  زا  لکـشتم 

رازگرب اه  ناوراک  همه  رد  ینارنخـس  همانرب  هرود  کی  یبیرقت  تروص  هب  دنتـشاد ، روضح  اه  لته  رد  كرتشم  روط  هب  اه  ناوراـک 
.دش

.دـش مادـقا  فلتخم  ياه  ناوراـک  هب  تنـس  لـها  ناـنامهیم  هعیـش و  یناـحور  زا  بکرم  میت  هدزاـی  مازعا  هب  تبـسن  همرکم  هکم  رد 
تاسلج زا  یخرب  رد  هک  دوش  یم  يروآدای 
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.تسا هدش  هدافتسا  یغیلبت  ياه  همانرب  رد  هثعب  نانامهیم  ياه  تیصخش  زا  نینچمه  .دنا  هتشاد  روضح  ناوراک  کی  زا  رتشیب 

یمومع تاطابترا  . 7

يروهمج لماعت  یگنوگچ  .تسا  تیریدـم  نیا  ياه  همانرب  رگید  زا  تنـس  لها  نانامهیم  يوس  زا  اهروشک  رگید  نارئاز  اب  طاـبترا 
، بالقنا نانمشد  نیگآرهز  تاغیلبت  هب  هجوت  اب  تساهروشک و  زا  يرایـسب  نارئاز  ياه  هغدغد  نیرت  مهم  زا  تنـس  لها  اب  یمالـسا 

ناـیب .دـنرادن  يدازآ  هنوـگ  چـیه  ناریا  رد  تنـس  لـها  هک  نیا  دـننک و  یم  میـسرت  یمالـسا  يروـهمج  زا  نشخ  يا  هرهچ  اـًلومعم 
.دراد تامهافتءوس  نیا  عفر  رد  یناوارف  تاریثأت  تنس  لها  دوخ  نابز  زا  ناریا  رد  تنس  لها  تیعضو 

: تسا حرش  نیدب  وگو  تفگ  ياهروحم  مها 

هعیش و رکفت  توافت  مالـسا ، يایحا  رد  یمالـسا  يروهمج  شقن  ناتـسبرع ، ینید  سرادم  تیعـضو  ناریا ، رد  ینـس  هعیـش و  لباقت 
ناملسم ياه  تلم  بانتجا  موزل  تنس ، لها  اب  ناریا  تموکح  لماعت  هوحن  ناهج ، فلتخم  ياهروشک  رد  ناناملسم  تیعـضو  ینس ،

ناهج هزورما  ياه  شلاچ  رگیدکی ، زا  ناناملسم  تخانش  ترورـض  ناتـسکاپ ، رد  يا  هقرف  ياه  عازن  تافالتخا و  هلدا  فالتخا ، زا 
.یمالسا بهاذم  هب  هجوت  تیمها  مالسا ،

يا هناسر  ياه  تیلاعف  . 8

ار تیریدم  تامادقا  مادقا و  تنـس  لها  نویناحور و  نانامهیم و  اه و  يرازگربخ  نیب  طابترا  داجیا  هب  تبـسن  تنـس  لها  تیریدـم 
.درک حیرشت  اه  يرازگربخ  يارب 

رئاز هیرشن  همان  هژیو  راشتنا  يارب  مادقا  . 9
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هنافسأتم هک  دوش  رشتنم  رئاز  هیرشن  زا  هرامـش  تسیب  دودح  يراج ، مسوم  رد  هک  دوب  رظن  رد  هدش ، هدیـشیدنا  تادیهمت  هب  هجوت  اب 
رد ناوارف  هدرتسگ و  ياه  يریگ  یپ  اب  لاح  نیع  رد  .دشن  ماجنا  مهم  نیا  رئاز ، هیرـشن  ناراکردـنا  تسد  ياهتیدودـحم  هب  هجوت  اب 

لها ياه  ناوراک  نیب  رد  نآ  عیزوت  هب  تبـسن  مینک و  هدامآ  ار  تنـس  لها  هژیو  هیرـشن  همان  هژیو  ود  ياوتحم  میتسناوت  لـبق ، هنیدـم 
.دیدرگ رشتنم  ییارآ و  هحفص  تیریدم  نیا  رد  رئاز  هیرشن  هرامش  هس  زین  هکم  رد  .مییامن  مادقا  تنس 

تاعجارم یعرش و  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  . 10

تالاؤس يوگ  خساپ  دنتـشاد و  روضح  تیریدم  لحم  رد  یعفاش  یفنح و  بهذم  زا  تنـس  لها  نایتفم  هنیدم ، رد  روضح  تدم  رد 
.دندوب تنس  لها  ناعجارم  ریاس  نویناحور و  یهقف  ینید و 

تالاؤس هب  ییوگ  خـساپ  هدامآ  لته » یبال   » رد تسا - یعفاش  یفنح و  ناملاع  زا  بکرم  هک  تنـس - لها  ياتفا  ياروش  زین  هکم  رد 
.دنتشاد يرتشیب  تاعجارم  جح ، لامعا  ندوب  شیپ  رد  هب  هجوت  اب  ًاعبط  دندوب و  نارئاز  زین  تنس و  لها  ياه  ناوراک  یهقف 

هقبط رد  تیریدم  رتفد  عطقم  نیا  لوط  رد 

p

.دوب يرادا  ياه  يریگ  یپ  فلتخم و  تاعجارم  يوگ  خساپ  دوب و  لاعف  هثعب 

کسانم همانرب  طبض  . 11

لها نویناحور  زا  رفن  راهچ  يراکمه  تیریدـم و  يزیر  همانرب  اب  یفنح  هقف  یعفاش و  هقف  کسانم  هماـنرب  طبـض  هکم ، هنیدـم و  رد 
.دش ماجنا  رعشم » هسسؤم   » طسوت مسوم ، رد  تنس 
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تنس لها  تیریدم  ياه  شیامه  . 12

.دش رازگرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس  روضح  اب  هرونم  هنیدم  رد  تنس  لها  ياه  ناوراک  شیامه 

نیرت هتـسیاش  هک  تسا  نیا  ناریا  شـالت  ماـمت  : » تفگ شیاـمه  نیا  رد  ناتـسبرع ، رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  هـثعب  تنـس  لـها  ریدـم 
« .دنهد ماجنا  ار  جح  کسانم  ات  دوش  هئارا  تنس  لها  نارئاز  هب  یهد  سیورس  تامدخ و 

رود ناسنا  زا  ار  هودنا  مغ و  كاپ ، رفس  : » تفگ ناسنا  رد  جح  راثآ  هب  هراشا  اب  زین  شیامه  نیا  نارنخس  يدزی  دشار  مالـسالا  هجح 
«. تسا جح  هب  رفس  راثآ  هلمج  زا  عوضوم  نیا  دنک و  یم 

حالـصا ثعاب  جـح  رفـس  : » دوزفا دوش ، یم  بجاو  اه  نآ  رب  جـح  رفـس  دـنراد ، یلام  تعاطتـسا  هک  یناسک  هک  نیا  هب  هراشا  اب  يو 
«. دننک هدهاشم  وا  رد  ار  تبثم  راثآ  نیا  تشگزاب ، زا  دعب  دیاب  یجاح ، نایفارطا  دوش و  یم  ناسنا  هیکزت  راتفر و 

یمالسا ندمت  يایحا  روحم  نآرق ، شیامه 

تنـس و لها  نادنمـشیدنا  اه و  تیـصخش  املع ، زا  یعمج  روضح  اب  زین  شیاـمه  نیا  هرونم ، هنیدـم  رد  هتفگ  شیپ  شیاـمه  زج  هب 
عقاو همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  نلاس  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  ینارنخـس  اب  عّیـشت و 

.دش رازگرب  يداه » راد   » لته رد 

: دوش هیهت  ریز  روحم  راهچ  رد  تالاقم  هصالخ  هک  دوب  رارق  هدش و  رشتنم  نارهت  رد  شیامه  نیا  تالاقم  ناوخارف 

.نآرق هاگدید  زا  ندمت  ياه  ناینب  میهافم و  . 1

.یمالسا ندمت  يایحا  داعبا  ّتنس و  نآرق ، . 2

.یمالسا ندمت  يایحا  رد  ینید  ياه  تیصخش  شقن  . 3
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.یمالسا ندمت  يایحا  رد  ینآرق  یمالسا - ياه  هفلؤم  اه و  هزومآ  هاگیاج  . 4

شیامه دـقن  هب  نانامهیم  روضح  اب  يا  هسلج  رد  زین  تنـس و  لها  تیریدـم  رداک  روضح  اب  يا  هسلج  رد  شیامه  يرازگرب  زا  سپ 
يراوـش رد  حرط  نیا  هعوـمجم  هک  دوـش  هـیارا  یگنهرف  یملع و  ياـه  شیاـمه  يارب  عماـج  یحرط  دـیدرگ  ررقم  دـش و  هـتخادرپ 

حطـس هس  رد  تنـس  لها  تیریدـم  ياه  شیامه  حرط  نیا  ساسا  رب  .دیـسر  بیوصت  هب  دـش و  هتـشاذگ  ثحب  هب  يراذـگ  تساـیس 
: دوش یم  رازگرب 

؛ نارئاز مومع  يارب  یغیلبت  یگنهرف و  ياه  ییآ  مهدرگ  تاسلج و  . 1

؛ اه ناوراک  یگنهرف  نارازگراک  حطس  رد  یشزومآ  یگنهرف و  تسشن  . 2

.ناگدرک لیصحت  هژیو  یشهوژپ  یملع و  شیامه  . 3

هثعب ياه  شیامه  رگید  يرازگرب  رد  يراکمه 

يرازگرب رد  زین  تنـس  لها  تیریدم  هک  تسا  ناگبخن  شیامه  سدـق و  شیامه  بیرقت ، شیامه  هثعب ، هلاس  همه  ياه  شیامه  زا 
، بیرقت شیامه  نانارنخـس  زا  یخرب  ناگدـننک و  تکرـش  زا  يا  هدـمع  شخب  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنک  یم  يراکمه  اه  شیامه  نیا 

.دننک یم  تکرش  شیامه  رد  تیریدم  نیا  یگنهامه  توعد و  اب  هک  دنشاب  یم  تنس  لها  مرتحم  نویناحور 
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یناسر عالطا  تاطابترا و  تیریدم  . 6

هراشا

عـالطا هاـگیاپ   » یللملا نیب  اـه ،» هماـنزور  اـه و  يرازگربخ   » یلخاد هزوح  هس  رد  جـح 87  رد  یناسر  عالطا  تاـطابترا و  تیریدـم 
همه زا  اـه  هصرع  نیا  رد  اـت  تسا  هتفرگ  راـک  هب  ار  دوـخ  ناوـت  همه  هتخادرپ و  تیلاـعف  هـب  رئاز » هماـنزور   » نارئاز و  جـح » یناـسر 

.دنک هدافتسا  جح  میظع  تصرف  زا  يدنم  هرهب  يارب  دوجوم  يا  هفرح  ياه  تیفرظ 

، تاعوبطم هیذـغت  رد  يریگارف  حطـس  ياـقترا  نینچمه  یـشرازگ و  يربخ و  تادـیلوت  یمک  یفیک و  رتـالاب  حطـس  زا  يدـنم  هرهب 
.دوب يراج  لاس  جح  ياه  یگژیو  زا  امیس  ادص و  اه و  يرازگربخ 

اشگهار و جحرد ، یناسر  عالطا  تاطابترا و  تیریدم  روضح  هبرجت  نیلوا  ناونع  هب  لبق  لاس  هدـنزرا  مهم و  تایبرجت  هچنانچ  هتبلا 
جحرد هدـنزاس  تایبرجت  رذـگهر  زا  هک  تسا  ینیب  شیپ  لباق  عطق  روط  هب  دوب ، يراج  لاس  رد  تیریدـم  گرزب  تایقیفوت  بجوم 

.دوب دهاوخ  هظحالم  لباق  یتآ  ياه  لاس  رد  هصرع  نیا  رد  ریگ  مشچ  ياه  تیقفوم  بسک  دنلب و  ياه  قفا  هب  لین  زین ، يراج  لاس 

جح صوصخ  رد  ار  دوخ  تامادقا  جح ، مسوم  زاغآ  زا  لبق  هام  هس  يراج  لاس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  يربخ  تاطابترا  دـحاو 
.درک زاغآ   87

همانرب دـش و  لیکـشت  تیریدـم ، تاطابترا  هرادا  رد  نارهت  رد  مسوم  يربخ  تاطابترا  دـحاو  هدـش ، ماجنا  ياه  يزیر  هماـنرب  هب  اـنب 
.دیدرگ زاغآ  لاس 87  رد  اهورین  اه و  تصرف  زا  يرثکادح  يدنم  هرهب  يارب  هتشذگ  ياه  لاس  تایبرجت  يدنب  عمج  يزیر و 

روما يربخ و  روما  تاطابترا ، هزوح  هس  رد  يربخ  تاطابترا  دحاو  فیاظو  حرش 
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فیاظو حرـش  هک  دـش  نیودـت  دوجوم  طیارـش  فلتخم و  داعبا  ظاحل  اب  اه  هزوح  نیا  فیاظو  حرـش  زیر  يدـنب و  میـسقت  ینابیتشپ 
.تسا هدش  هئارا  شرازگ  تسویپ  هب  يدنب  میسقت 

تاطابترا و تیریدـم  ياه  شخب  ریاـس  نینچمه  يربخ و  یناـبیتشپ و  هزوح  ود  نیب  یگنهاـمه  هفیظو  تاـطابترا  روما  عومجم ، رد 
روما بیترت  هب  دراد و  هدهعرب  ار  روما  يارجا  دنور  رب  تراظن  نینچمه  جح و  یناسر  عالطا  هاگیاپ  رئاز و  هیرشن  لثم  یناسر  عالطا 

.دنراد هدهع  رب  ار  تیریدم  ینابیتشپ  يرتفد و  روما  هرادا  نینچمه  ربخ و  لاسرا  هیهت و  ياه  هزوح  رد  ینابیتشپ  روما  يربخ و 

مسوم رد  تیریدم  درکلمع 

خیرات 24 رد  اه  هناسر  ناراگنربخ  دـندش و  مازعا  هرونم  هنیدـم  هب  هام  نابآ  خیرات 22  رد  زین  يربخ  تاطابترا  دـحاو  ياضعا  ریاس 
.دنشاب يربخ  تیلاعف  هدامآ  یناریا ، جاّجح  تسرپرس  دورو  هناتسآ  رد  ات  دندیدرگ  مازعا  هرونم  هنیدم  هب  هامنابآ 

راک امیپاوه  لـخاد  رد  هاـگدورف و  زا  دـش و  زاـغآ  زاورپ  شیپ  يورین  مازعا  اـب  جـح  زا  اـه  هناـسر  هب  ربخ  لاـسرا  يربخ و  شـشوپ 
مظعم ماقم  هثعب  ورشیپ  ياهورین  روضح  ربخ  دورو ، زا  سپ  هلـصافالب  زاغآ و  امیپاوه  نابلخ  ورـشیپ و  ياه  هورگ  لماوع  اب  هبحاصم 

.تفرگ رارق  اه  هناسر  ریاس  یلخاد و  ياه  يرازگربخ  زا  يدادعت  جح و  تیاس  یجورخ  يور  هرونم  هنیدم  رد  يربهر 

: تسا حرش  نیدب  راصتخا  هب  جح  مسوم  رد  هدش  ماجنا  تامادقا  مها 

 ... تنرتنیا و نفلت و  هب  رتافد  زیهجت  يراک ، تاناکما  بذج  اضف و  يزاس  هدامآ  - 

لاسرا يارب  نارهت  هب  لیمیا  هنیدم و  ياوه  بآ و  ورشیپ و  هورگ  مازعا  عیقب ، یبنلادجسم 6 ، يونعم  ياضف  زا  شرازگ  ربخ و  هیهت  - 
.تاعوبطم هب 

هب هئارا  يارب  شرازگ  ربخ و  هیهت  يارب  يداهنـشیپ  روحم   30 ناتسبرع ، صوصخرد  تاعالطا  هدیزگ  يواح  يا  هناسر  هتـسب  هیهت  - 
.امیس ادص و  اه و  يرازگربخ  تاعوبطم و  اه ، يرازگربخ  ناراگنربخ 
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.اه نآ  تیلاعف  يارب  فلتخم  ظاحل  هب  بسانم  طیارش  يزاس  هدامآ  ناراگنربخ و  رارقتسا  لحم  يریگیپ  - 

.هرونم هنیدم  رد  یناسر  عالطا  تاطابترا و  ریدم  روضح  اب  تبون  دنچ  رد  ناراگنربخ  یگنهامه  یهیجوت و  تاسلج  يرازگرب 

.لخاد رد  ناراگنربخ  درکراک  رب  تراظن  - 

.ناراگنربخ طسوت  هدش  لاسرا  رابخا  شیاپ  - 

.ناتسبرع ترایز و  جح و  صوصخ  رد  اه  همانزور  يربخ و  ياه  تیاس  ياهربخ  شیاپ  - 

.ناتسبرع هب  طوبرم  رابخا  هدیزگ  نتلوب  هیهت  - 

.دش رازگرب  ناراگنربخ  روضح  اب  هثعب  نانواعم  ناریدم و  یتاعوبطم  سنارفنک  تاسلج  هرونم  هنیدم  هب  دورو  ودب  رد  - 

یجراخ و یلخاد و  دـعب  رد  هیقف  یلو  ززعم  هدـنیامن  ياهرادـید  یماـمت  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدـم  رد  يربخ  تاـطابترا  دـحاو  - 
ار يدیلوت  رابخا  داد و  رارق  شـشوپ  تحت  ار  اه  ینارنخـس  مسارم  اه و  شیامه  دننام  هدـش  يزیر  حرط  يربخ  ياه  همانرب  نینچمه 

جح باتک  جـح و  تیاس  جـح ، باتک  نینچمه  امیـس و  ادـص و  يربخ  شخب  اـه و  يرازگربخ  تاـعوبطم ، ناراـگنربخ  راـیتخا  رد 
.تفرگرارق

نمض يربخ  تاطابترا  دحاو  هک  دنتشاد  يا  هناسر  تیلاعف  رد  یتوافتم  ياه  يریگ  تهج  اه  يرازگربخ  تاعوبطم و  ناراگنربخ  - 
هفرح يراک و  لماعت  هناتسود ، یمیمص و  ییاضف  رد  دروم ، یب  ياه  تیساسح  ندرواین  دوجو  هب  اه و  نآ  راک  رد  تلاخد  زا  زیهرپ 

.درک رارقرب  اه  نآ  اب  ار  یبسانم  يا 

جاجح تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  نانخـس  هب  هک  ار  هدـش  هیهت  ياه  شرازگ  راـبخا و  همه  نینچمه  يربخ  تاـطابترا  دـحاو  - 
، تاعوبطم هب  ناشیا  دییأت  اب  هک  درک  یم  میلست  ناشیا  هب  رظن  مالعا  راضحتسا و  تهج  لاسرا  زا  شیپ  دش ، یم  طوبرم 
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.دش یم  هداد  امیس  ادص و  يرازگربخ و 

لاسرا جـح و  ياهربخ  تفایرد  تیلوؤسم  نارهت  رد  تیریدـم  نیا  نانکراک  زارفن  کی  هناسر ، اب  رمتـسم  طابترا  موزل  هب  هجوت  اب  - 
.دنتشاد هدهع  هب  ار  تاعوبطم  اه و  يرازگربخ  هب  نآ 

لیمیا هنیدـم  هکم و  يارب  نارهت  رد  رقتـسم  ياهورین  طسوت  اه  يرازگربخ  اه و  همانزور  رد  راـبخا  راـشتنا  هنازور  شرازگ  نینچمه 
.دش یم 

نآ هک  دوب  نارهت  رد  رقتسم  يورین  تیرومأم  هلمج  زا  اه  يرازگربخ  اه و  همانزور  رد  جردنم  ياه  شرازگ  اهربخ و  يدنب  عمج  - 
.درک یم  لاسرا  همرکم  هکم  يارب  ار  اه 

تامادـقا هلمج  زا  ناکرـشم  زا  تئارب  هوکـش  اب  مسارم  نینچمه  هبدـن و  ياعد  لیمک و  ياعد  تبون  راهچ  مسارم  يربخ  شـشوپ  - 
.دوب جح  مسوم  رد  يربخ  تاطابترا  دحاو 

ات اهورین  ریاس  درک و  رقتـسم  همرکم  هکم  رد  هام  يد  موس  زور  ان  ار  دوخ  يورین  ود  يربخ  تاطابترا  دحاو  دعب ، هنیدـم  هرود  رد  - 
.دنتخادرپ تیلاعف  هب  هرونم  هنیدم  رد  هام  يد  مشش  زور 

رگید هلمج  زا  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  راضحتسا  تهج  هژیو  ياه  شرازگ  هیهت  نینچمه  ناتسبرع و  روشک  هب  طوبرم  رابخا  هیهت  - 
دوب جح  مسوم  رد  دحاو  نیا  تامادقا 

یناسر عالطا  تاطابترا و  ریدم  نانخس 

یصصخت هکبش  لاسما  : » تفگ تیریدم  نیا  درک  لمع  اههمانرب و  هرابرد  یناسر  عالطا  تاطابترا و  ریدم  درف  یمالسا  نیـسحمالغ 
یـسانشراک تروص  هب  جح  فلتخم  ياه  شخب  رابخا  دیلوت  هیهت و  هنیمز  رد  صاخ  تاعلاطم  روظنم  هب  جـح ، يا  هفرح  ناراگنربخ 

«. تسا هدش  يزادناهار 

اه هناسر  هب  زین  هتشذگ  لاس  هک  هنوگنامه  : » دوزفا ترایز  جح و  روما  رد  صصختم  یناسنا  يورین  تیبرت  ترورض  رب  دیکأت  اب  يو 
يربهر مظعم  ماقم  هثعب  دش ، مالعا 
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رد يراکمه  يارب  يا  همان  قفاوت  دوش و  لماعت  دراو  اه  هناسر  اـب  هبرجت  اـب  صـصختم و  یناـسنا  يورین  تیبرت  يارب  دراد  یگداـمآ 
«. دوش یهد  ناماس  يرتهب  راکوزاس  اب  مهم  نیا  ات  دیامن  دقعنم  اه  هناسر  زا  کی  ره  اب  هرمع  عتمت و  جح  مسارم 

یبسن روط  هب  تفگ  ناوت  یم  : » تشاد راـهظا  جح 87  رد  اه  هناسر  ناگدنیامن  يربخ  يراذـگریثأت  نازیم  یبایزرا  رد  درف  یمالـسا 
رد یهجوت  لباق  شقن  دنا ، هتـسناوت  هک  ییاج  ات  هداد ، ماجنا  ار  دوخ  شالت  دنا ، هتـشاد  روضح  لاسما  جح  رد  هک  یناگدنیامن  مامت 

ياه تیلاعف  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  گرزب  ردق  نآ  جح  تیفرظ  هک  تسا  نیا  لمأت  لباق  هتکن  اما  دـندومن ؛ افیا  یناسر  عالطا  رما 
.دراد هلصاف  جح ، يا  هناسر  راک  ِیعقاو  بولطم و  دح  اب  يراج 

لخاد روشک و  زا  جراخ  روشک ، لخاد  دـعب : هس  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یتیمها  اـب  ساـسح و  رایـسب  هلوقم  جـح  رد  یناـسرعالطا  ثحب 
یگنهرف و داعبا  رد  جـح  نارازگراک  هب  طوبرم  ياـه  تیلاـعف  جاـجح و  تیعـضو  هک  دوش  یم  رـشتنم  دـیلوت و  يراـبخا  ناتـسبرع ،
اه و شیامه  يرازگرب  اـهروشک ، جـح  نـالوؤسم  رادـید  نینچمه  نآ و  صاـخ  ماـیاو  کـسانم  ماـجنا  هب  طوبرم  ثحاـبم  ییارجا ،

.دنک یم  سکعنم  ار  اه  سنارفنک 

شیپ يزیر  همانرب  اب  هک  انعم  نیا  هب  دننک ؛ افیا  يا  هژیو  شقن  دنناوتیم  اه  هناسر  جح ، یناسر  عالطا  زا  دـنیارف  نیا  هلحرم  هس  ره  رد 
«. دننک مهارف  ار  رت  بسانم  یناسر  عالطا  رتسب  هنیمز ، نیا  رد  لاعف  روضح  يارب  مزال  یگدامآ  داجیا  دعوم و  زا 

زا اه  هناسر  شنیزگ  هتـشذگ ، ياه  لاـس  رد  : » تفگ لاـسما  جـح  رد  ناراـگنربخ  شنیزگ  هوحن  عوضوم  هب  هراـشا  اـب  درف  یمالـسا 
هناسر درک  لمع  نینچمه  اه و  هناسر  نابطاخم  تیفرظ و  ساسا  رب  راب  نیتسخن  يارب  لاسما  یلو  دـش ؛ یم  ماجنا  یـشک  هعرق  قیرط 

همانزور اه و  يرازگربخ  زا  دنا ، هتشادن  جح  رد  يا  هدنیامن  هتشذگ  لاس  رد  هک  نیا  اه و  نآ  زا  کی  ره  تاناکما  هتـشذگ و  رد  اه 
توعد جح  هوکشاب  مسارم  ششوپ  يارب  اه 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


285 ص :

«. میدرک

جح مسوم  زا  لبق  يربخ  داتس  روشک ، لخاد  دعب  رد  : » تشاد راهظا  زین  لاسما  جح  یناسر  عالطا  یتایلمع  دنیآرف  صوصخ  رد  يو 
لاسرا دـیلوت و  فلتخم و  ياه  شخب  ناریدـم  نارازگراک و  اب  يربخ  ياه  سنارفنک  يرازگرب  نمـض  درک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف 

«. درک مهارف  ار  اضف  نیا  یشخب  كرحت  هنیمز  ناراگنربخ ، مازعا  تالیهست  داجیا  هب  کمک  اه و  هناسر  هب  نآ  رابخا 

دـیلوت و راک  عتمت 87 ، جـح  مسارم  رد  رـضاح  ناراگنربخ  رب  هوالع  یناـسر ، عـالطا  شخب  لاـح ، نیع  رد  : » تفگ همادا  رد  ناـشیا 
راشتنا اب  نآ  رب  هوالع  هتشاد ، شـشوپ  تحت  ار  ترایز  جح و  نامزاس  هثعب و  ياه  تیلاعف  هیقف و  یلو  یگدنیامن  هزوح  رابخا  عیزوت 

، عیدـب تاعوضوم  حرط  دـیدج و  شرگن  يا و  هفرح  مادـقا  کی  رد  ات  درک  شـالت  نارئاز  اـب  رتشیب  طاـبترا  فدـه  اـب  رئاز ، هیرـشن 
«. دنک مهارف  فلتخم  داعبا  زا  ار  نارئاز  اب  رتشیب  هچ  ره  طابترا 

مان هب  يا  هحفـص  رئاز ،» ملق  هب  رابخا   » ماـن هب  یتاحفـص  اـه و  نوتـس  : » تفگ تخادرپ و  رئاز  هیرـشن  ياـه  يروآون  هب  درف  یمالـسا 
مان هب  يرگید  هدوب و  جـح  زا  نارئاز  تشادرب  یکی  هک  ناوخارف  هس  حرط  نارئاز ، یلاسرا  رابخا  لیلحت  تفایرد و  يارب  هناتـسلگ ،» »

ياـه یگژیو  زا  دـنروایب ، ملق  هب  ار  دوخ  يونعم  رفـس  تاـغوس  تساوخ  یم  نارئاز  زا  هک  يرگید  نوتـس  و  دـینک » اوجن  ربماـیپ  اـب  »
«. تسا هدوب  لاسما  جح  رد  رئاز  هیرشن 

ناراگنربخ تسـشن  نیلوا  رد  هبنـش  زور  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یناسر  عالطا  تاطابترا و  دـحاو  ریدـم  درف ، یمالـسا  نیـسحمالغ 
گرزب تصرف  زا  يریگ  هرهب  ترایز ، جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  ياهدومنهر  رب  دـیکأت  اب  هرونم  هنیدـم  رد  جـح  هب  یمازعا 

يا هفرح  ياه  تلاـسر  هلمج  زا  ار  مدرم  مومع  هب  جـح  تیونعم  لاـقتنا  يارب  یتاـغیلبت  يربخ و  ياـه  کـینکت  زا  هدافتـسا  اـب  جـح ،
ادخ هناخ  هب  یمازعا  ناراگنربخ 
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.درمشرب

یکیدزن مالـسا ، ناهج  تدحو  تیوقت  رد  جح  شقن  هب  روشک  ياه  همانزور  زا  يدادـعت  اه و  يرازگربخ  ِناراگنربخ  عمج  رد  يو 
ریوصت هب  نینچمه  هدیدمتـس و  مولظم و  ناناملـسم  صوصخ  رد  ناـهج  یموـمع  راـکفا  رب  ریثأـت  رگیدـکی ، هب  ناملـسم  ياـه  تلم 

مایا رد  شرازگ  ربخ و  هیهت  ياهروحم  نیرت  مهم  ناونع  هب  ناهج ، حطـس  رد  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  يدنم  تزع  ندیـشک 
.درک هراشا  جح 

هرهب يارب  ار  یعونتم  عماج و  ياه  همانرب  جـح  یگنهرف  ییارجا و  تیریدـم  اه و  ناوراک  يراج ، لاـس  رد  : » داد همادا  درف  یمالـسا 
لقتنم ناریا  رد  هعماج  یمومع  راکفا  هب  هلأسم  نیا  تسا  مزال  هک  دنا  هدید  كرادـت  يونعم  رفـس  نیا  زا  نارئاز  رتشیب  هچ  ره  يریگ 

«. دوش

هنادنمرنه حیرـشت  جح و  مایا  رد  یـصصخت  ياه  شیامه  اه و  ناوراک  یگنهرف  ياهاروش  هثعب و  ياه  تیلاعف  یبایزرا  : » تفگ يو 
، ادهـش هداوناـخ  ياـه  ناوراـک  زا  یفیـصوت  ياـه  شرازگ  هیهت  نینچمه  یبهذـم و  نکاـما  ریاـس  نیفیرـش و  نیمرح  ياوه  لاـح و 

«. دشاب جح  مایا  رد  اه  هناسر  ناگدنیامن  ربخ  شرازگ و  هیهت  هیام  تسد  دناوت  یم  دیتاسا ، نادنمرنه و  نازابناج و 

دنم تزع  زیمآ و  تیقفوم  جـح  يرازگرب  هجیتن  رد  از و  شنت  مادـقا  هنوگره  زا  زیهرپ  ناتـسبرع و  اب  بسانم  طـباور  دوبهب  ظـفح و 
جـح و هزوح  ناراگنربخ  هجوت  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاطابترا  ریدـم  هک  دوب  ییاهروحم  رگید  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يارب 

.درک فوطعم  نآ  هب  ار  ترایز 

رئاز هیرشن 

ناهج ناریا و  رابخا  زا  ماگنه  هب  یناسرربخ  زا  یگنهرف ، یهقف و  لئاسم  حیحص  لاقتنا  يارب  دوخ  هژیو  تلاسر  رب  نوزفا  هیرشن ، نیا 
توارط و اب  تسین و  لفاغ 
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دراد ادخ  هناخ  نارئاز  جح و  نالوؤسم  اب  کیدزن  رایـسب  لماعت  نآ ، رانک  رد  .دهد  یم  رارق  جاجح  رایتخا  رد  ار  رابخا  نیا  یگزات ،
ار نانآ  ياـه  يروآون  اـه و  ناوراـک  یگنهرف  تیلاـعف  هنوگره  دـناشوپ و  یم  لـمع  هماـج  شیوخ  فیاـظو  هب  صوصخ  نیا  رد  و 

.دناسر یم  نیریاس  عالطا  هب  يزاسوگلا  تهج 

عیرـس لاقتنا  رد  دراد و  یناریا  نارئاز  یهقف  یگنهرف و  ياضف  يزاس  ملاس  رد  يا  هدرتسگ  ریثأت  هیرـشن ، نیا  تفگ  دیاب  عومجم  رد 
.دناسر یم  ماجنا  هب  یبوخ  هب  ار  دوخ  تلاسر  ههبش ، هعیاش و  هنوگره  عفر  اه و  ناوراک  همه  هب  يرورض  مهم و  ياه  مایپ 

يراک هک  تفریذپ  دیاب  تسور ، هبور  يرکف  یگنهرف و  یملع - فلتخم  حوطس  رد  ینوگانوگ  نابطاخم  اب  رئاز  هیرـشن  هک  اجنآ  زا 
مها ناهج ، ناریا و  یـسایس  ياهدادیور  نیرت  تیمهااب  باتزاب  هب  هفیظو  نیا  ققحت  يارب  دراد و  هدـهع  هب  ار  راوشد  نیگنـس و  سب 

تالاقم شرازگ ، جـح ، یکـسانم  یهقف و  ینید ، یناـبم  تیوقت  هسدـقم ، نکاـما  اـب  ییانـشآ  جـح ، هب  طوبرم  ياهدادـخر  راـبخا و 
.دیامن یم  مادقا  رگید  دنمدوس  بلاطم  هنوگره  تاکن و  راعشا ، نارئاز ،

رئاز هیرشن  ریبدرس  اب  وگو  تفگ 

ناگرا همان  لصف  قوقح ، هدکـشناد  رد  حابـصم  همان  هتفه  يریبدرـس  هک  یـسایس ، مولع  دشرا  سانـشراک  هداز ، لالج  دـیحو  ياقآ 
رد ددـعتم  تـالاقم  ياراد  اـه و  هاگـشناد  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  داـهن  یـسایس  نتلوب  لاـس 72 ، شناد  رتـفد  ماـن  هب  مولع  ترازو 

ییارجا و ریدـم  هتفه ، ماج  همان  هتفه  رد  تسوا ، یتاعوبطم  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  تلاسر  ناهیک و  لثم  راشتنالاریثک  ياـه  هماـنزور 
يزکرم تئیه  یناسر  عالطا  ياروش  تسایر  نابهگن ، ياروش  یمومع  طباور  ِلـک  ریدـم  هدوب و  هماـن  هتفه  یـسایس  شخب  نیـشناج 

يو دراد ، دوخ  يراک  هدـنورپ  رد  زین  ار  روهمج  سییر  رتفد  یناسر  عالطا  تاطابترا و  تنواعم  متفه ، سلجم  تاباختنا  رب  تراـظن 
زا رئاز  هیرشن  ریبدرس  ناونع  هب  لاسما 
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راک و لحارم  صوصخ  رد  ار  هداز  لالج  ياقآ  اب  وگو  تفگ  .تسا  هدـش  مازعا  جـح  هب  یناسر  عالطا  تاطابترا و  تیریدـم  يوس 
.میناوخ یم  همادا  رد  ار  جح  مسوم  نیح  لبق و  رد  رئاز  هیرشن  يزاس  هدامآ 

؟ دیا هتشاد  مسوم  زا  لبق  رئاز  هیرشن  راشتنا  يارب  یتادیهمت  * 

، یعامتجا یتدـیقع ، ییاوتحم  بلاطم  هک  همان  هتفه  یلخاد  هحفـص  يارب  ادـتبا  .دـش  زاغآ  دارفا  باختنا  يراـج  لاـس  تشهبیدرا  زا 
راتـساریو و رفن   1 رگ ، شرازگ  رفن  دـنچ  دنتـسویپ ؛ هیرـشن  عـمج  هـب  مـه  يرگید  دارفا  مـک  مـک  دـش ، يزیر  هماـنرب  دوـب  یگنهرف 

راک رد  ًارثکا  هک  دنـشاب  اه  نیرتهب  زا  دش  یعـس  دارفا  باختنا  رد  .ینابیتشپ  رفن  کی  نیچ و  فورح  دنب ، هحفـص  رفـس ، سانـشراک 
رد هسلج  هب 12  کیدزن  دارفا ، باختنا  زا  سپ  تاعوبطم ، هصرع  رد  روهـشم  دـنفلؤم و  دـنراد ، هقباـس  تاراـشتنا  یناـسر و  عـالطا 

.میتشاد یسانشراک  هسلج  نارهت 

راک ياضف  اب  دیدج  میت  ندومن  انـشآ  يدنم ، ناوت  زا  عالطا  رگیدکی و  اب  دارفا  ییانـشآ  زا : تسا  ترابع  هدـش  دای  تاسلج  لصاح 
، هتـشذگ لاس  تایرـشن  صوصخ  رد  یـسررب  ثحب و  ترایز ؛ جـح و  نامزاس  هثعب و  ياه  شخب  اب  اضعا  ییانـشآ  جـح ، مسوم  رد 

درف ندش  صخـشم  راشتنا و  يارب  مزال  ياه  همان  هژیو  نییعت  یعوضوم و  راک  میـسقت  جـح ، تاحفـص  صوصخ  رد  يریگ  میمـصت 
.همان هژیو  ره  راشتنا  يارب  رظن  دروم 

همان هژیو  رجاه ،) ) ناوناب همان  هژیو  روهظ ،) ) هعمج ياهزور  رد  يدهم  ماما  نیوانع : اب  همان  هژیو  هرامش  دنچ  دیدرگ  ررقم  نمـض  رد 
روشک زا  جراخ  نایناریا  يارب  لاصو  هماگنه  همان  هژیو  لحار ،) ماما  ترضح  يارب  بالقنا  درگلاس  نیما  یس  ) میعز همان  هژیو  ریدغ ،

.ددرگ هدامآ  قیرشت  هژیو  مایا  بسانتم  قیرشت  همان  هژیو  و 

؟ تسا هتفرگ  تروص  ییاه  هنیمز  هچ  رد  رئاز  هیرشن  دیدج  ياه  يزیر  همانرب  اه و  يروآون  لاسما  * 

يروآون  » ناونع اب  نوتس  کی  زور  ره  میدرک  یعس  ام  لاسما ، يراذگ  مان  هب  هجوت  اب 
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جح و نامزاس  نینچمه  هثعب و  ياه  تنواعم  اه و  هعومجم  اه ، ناوراک  زا  معا  ار  ون  ياهراک  هک  میشاب  هتشاد  رئاز  رد  ییافوکش » و 
.میدروآ یم  ترایز 

لاسما اما  تسا ، هتـشاد  هیوسود  طابترا  رتمک  اًلبق  رئاز  ًالوا  تفرگ ، رارق  راک  روتـسد  رد  لاسما  هک  دـیدج  تاعوضوم  صوصخ  رد 
هنیدم رد  راب  نیلوا  يارب  ار  ناوراک  کی  يادهـش  همان  یگدنز  سکع و  بصن  ربخ  یتقو  .میدرک  عورـش  يدج  روط  هب  ار  راک  نیا 

اب اه  ناوراک  زا  دـنلب  هاـتوک و  ربخ  هب 200  بیرق  ام  شیالاپ  زا  سپ  هک  دیـسر  ییاـج  هب  دروخ و  هقرج  طاـبترا  نیا  میدرک ، پاـچ 
مشچ روط  هب  هیرشن  اب  اه  ناوراک  بوتکم  تاطابترا  يروضح و  تاعجارم  دش ، ببس  عوضوم  نیا  هک  میدرک  پاچ  ناوراک  هرامش 

.دوب دایز  تاناکما  دوبن  تلع  هب  خساپ ، یب  ياهاضاقت  هک  اجنآ  ات  تفای  شیازفا  يریگ 

کی رد  بلطم  نیلوا  پاچ  اـب  دـش و  هدـید  كرادـت  رئاز  مظن  رثن و  قوذاـب و  رئاز  کـی  ملق  ناونع  هب  نوتـس  کـی  داـجیا  نینچمه 
زا دـعب  میدرک  یعـس  هک  دیـسر  نآ  دـننام  هدـیا و  هژوس و  هرطاـخ ، تشادداـی ، هتـشون  لد  رعـش ، يداـیز  دادـعت  هیرـشن ، زا  هراـمش 

.مینک پاچ  باختنا و  ار  اه  نیرتهب  اه  نیا  یناوخزاب 

هتفرگ ماجنا  یلبق  يزیر  همانرب  اب  راک  نیا  ایآ  دوب و  ناتراک  روتـسد  رد  لاسما  جح  مسوم  رد  رـضاح  ياه  تیـصخش  زا  هدافتـسا  * 
؟ تسا

مادـقا اه  نآ  اب  هبحاصم  هب  تاناکما  يدـنم و  هقالع  نامز  هب  هجوت  اب  .تفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  هثعب  نانامهیم  یماسا  ندـمآ ، زا  لبق 
اما .دندوب  اه  نیا  دننام  یشزرو و  يرنه ، یگنهرف ، یسایس ، یعامتجا ، اه ، تیـصخش  نیا  دوب  یلبق  يزیر  همانرب  اب  نیاربانب  میدرک ؛
رارق يرتشیب  لابقتسا  دروم  هک  اه  هدش  هتخانش  پیت  کی  دنتسه ، پیت  ود  هک  دنک  یم  رارقرب  طابترا  ییاه  هرهچ  اب  رئاز  عومجم  رد 

ار نارازگراک  نارئاز و  هورگ  ود  ره  دـیاب  تسا ، ماع  هیرـشن  بطاخم  هک  ییاـج  نآ  زا  عومجم  رد  .رتمک  رگید  هورگ  دـنریگ و  یم 
.دنتسه هجوت  دروم  دوخ ، صاخ  بطاخم  يارب  اه  تیصخش  زا  کی  ره  تسین و  يزیرگ  نیازا  میریگب و  رظن  رد 
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؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  دوخ  راک  زا  یبایزرا  یسانش و  بیسآ  * 

نیا دراد ؛ یلماوع  تاـناکما و  نیمأـت  هب  یگتـسب  هک  درک  هئارا  مه  نیا  زا  رتـهب  يراـک  ناوت  یم  هک  دنتـشاد  ناـعذا  ناراـکمه  همه 
ار رئاز  میت  دناوت ، یم  نوریب  زا  هاگن  لاح ، نیا  اب  .تسا  يراگن  همانزور  تاناکما  اهدنیآرف و  اهراکوزاس و  هطیح  رد  اه  تساوخرد 

.مییاشگ یم  دنمدوس  ياهدومنهر  يوس  هب  ار  نامناگدید  هرجنپ  ام  .دیامن  تیوقت  یبایزرا و  دقن و  رتشیب 

؟ دیتشاد مسوم  مایا  رد  ناتراک  زا  ینیریش  خلت و  تارطاخ  هچ  * 

رد ار  یگتـسخ  دـش ، یم  هصالخ  نآ  دـننام  یپیات و  طالغا  هب  هک  دنتـشاد  اه  نوتـس  یخرب  هب  تبـسن  نابطاخم  هک  یتاداقتنا  ًاـضعب 
اب .دندرک  راتفر  یبالقنا  اشوک و  هزیگنا ، اب  رایـسب  هک  دوب  راکمه  ناتـسود  یلدـمه  بوخ ، تارطاخ  اما  .دراذـگ  یم  یقاب  ناتـسود 
یم لوط  بش  ات 12  يدراوم  رد  هک  ییاهن  تنیرپ  هب  راک  همادا  ات  دـش و  یم  زاغآ  حبـص  يادـتبا  زا  هک  هیرـشن  راـک  یتخـس  دوجو 

.دیسر یم  مه  بش  همین  تعاس 2 و 3  هب  یهاگ  یتح  دیشک ،

هاگرد لوبقم  ام  ياـسرف  تقاـط  یعمج و  شـالت   (1) اهزمحا » لاـمعالا  لـضفا  ( » (ص هللا لوسر  تیاور  رباـنب  تسا  دـیما  ناـیاپ  رد 
اجنآ ات  ار  نارئاز  نالوؤسم و  تاراظتنا  هداد ، ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  هفیظو  میـشاب  هتـسناوت  مک  تسد  دشاب و  هتفرگ  رارق  تیدحا 

.میشاب هدروآرب  دوب ، ام  ناوت  رد  هک 

کیبل تیاس  ربخ  لوؤسم  اب  وگو  تفگ 

لاس 77 زا  یلو  دنتـسه ، لاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  لاس  هس  دودح  دـنراد ، ار  کیبل  تیاس  ربخ  تیلوؤسم  ییازریم  اضریلع  ياقآ 
.دننک یم  يراکمه  ربخ  يزکرم  دحاو  اب  نونکات 

ص 191 اهبتارمو ، اهطئارشو  هینلا  باب  ج 67 ، راونالاراحب ، - 1
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.دییامرفب حیضوت  نآ  يراذگریثأت  کیبل و  تیاس  يریگ  لکش  هرابرد  لاؤس  نیلوا  ناونع  هب  ییازریم ، بانج  * 

، ریواصت موبلآ و  يریوصت ، یتوص ، تادیلوت ، شخب  ربخ ، شخب  ياراد  دش و  يزادنا  هار  یمسر  تروص  هب  لاس 81  زا  تیاس  نیا 
 ... کیبل و یتنرتنیا  ینویزیولت  شخپ  هژیو  هب  هلاقم و  باتک ، جح ، کسانم  ماکحا و  تائاتفتسا ،

؟ دیلاعف يا  هنیمز  هچ  رد  امش  * 

مه يدـیلوت  ربخ  ناراگنربخ  ًاضعب  اه و  يرازگربخ  ياه  کنیل  زا  ام  يربخ  تادـیلوت  متـسه ؛ لاعف  ربخ  شخب  رد  رـضاح  لاـح  رد 
.تسا ترایز  جح و  دروم  رد  رتشیب  يربخ  تاعوضوم  .تسا  يرتشیب  ناراگنربخ  مازعا  هب  زاین  هصیقن ، نیا  ناربج  يارب  هتبلا  دنراد ،

.میزادرپ یم  ار  اه  نآ  هب  طوبرم  رابخا  مالسا و  ناهج  ياه  سنارفنک 

؟ تسیچ ناتربخ  باختنا  دنیآرف  * 

، انسیا رهم ، انریا ، زا  میراد ، یمرب  ربخ  يزکرم  دحاو  زا  رتشیب ، تحـص  يارب  ار  اهربخ  دنتـسه ، ترایز  جح و  ربخ  لابند  رتشیب  مدرم 
يرازگربخ همیخ و  كانبات ، نایعیش ، رابخا  انکیا ، زوین ، هعیش  شنیزگ ، اب  نیالنآ  هعیش  تلم ، يربخ  هکبش  جح ، يرازگربخ  سراف ،

میور و یم  قیثو  رابخا  شخپ  يوس  هب  یـصاخ ، ساوسو  تقد و  اـب  هک  تساـم  ربخ  بسک  عباـنم  هلمج  زا  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب 
.دشاب هدیزگ  رابخا  هک  مینک  یم  یعس 

؟ دینک یم  زاغآ  ینامز  هچ  زا  ار  یهدربخ  * 

هک دریگ  یم  تروص  مسوم  رد  اهراک  جوا  دوش و  یم  زاغآ  نامراک  زین  ام  عورـش و  جح  تامدقم  جح ، لامعا  زا  شیپ  هام  کی  زا 
.دبای یم  شیازفا  مه  ربارب  ود  هب  میوش ، یم  کیدزن  قیرشت  مایا  هب  هچ  ره  هک  دوش  یم  هرباخم  ربخ  ات 30  هنازور 25  ًالومعم 

؟ دیتشاد ناتدوخ  يراک  هطیح  رد  یصاخ  يروآون  * 
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تاـشرازگ نیا  زا  تسا و  هدوبن  روط  نیا  لـبق  ياـه  لاـس  رد  هک  میدرک  يریوـصت  ار  شرازگ  میدرک و  تیاـس  دراو  ار  اـه  سکع 
.تسا هتفرگ  تروص  يا  هدرتسگ  لابقتسا  يریوصت 

.دییامرفب مه  ار  ناتیراک  تیدودحم  عناوم و  * 

يورین نیمأت  هک  یتروص  رد  میـشاب ؛ یمالـسا  ياهروشک  ریاس  للم و  جح  هدننک  سکعنم  میورب و  هدنز  رابخا  دـیلوت  فرط  هب  رگا 
، دـنوش هتفرگ  راک  هب  ترایز  جـح و  دـحاو  طسوت  ای  دنـشاب و  يراکمه  لماعت و  رد  ام  اب  دازآ  ناراگنربخ  دریگب و  تروص  یناسنا 

.مینک لمع  رت  يدربراک  رتزور و  هب  میناوت  یم 
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ییارجا تنواعم  . 7

هراشا

ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  ياهتیریدـم  اه و  تنواعم  ياهزاین  نیمأت  ینابیتشپ و  ییارجا ، تنواعم  یلـصا  تیرومأم 
ماجنا اریز  تسا ؛ هدـننک  نییعت  رثؤم و  رایـسب  یگدـنیامن  هزوح  فادـها  ققحت  رد  تنواـعم  نیا  تیقفوم  مدـع  اـی  تیقفوم و  .تسا 

نیا رگید  فرط  زا  .تسا  تنواعم  نیا  اب  هدـنزاس  بسانم و  لماعت  يرارقرب  هب  طونم  اه  تنواعم  هیلک  فیاظو  اه و  تیرومأم  یفیک 
.دنک نیمأت  ار  اهدحاو  هیلک  یقطنم  ياهزاین  فارسا ، زا  يریگولج  لاملا و  تیب  قوقح  ظفح  نمض  دیاب  تنواعم 

هک میاهتـشاد  ییارجا  نواعم  هدازدـنوخآ ، دـیجم  ياقآ  اب  ییوگو  تفگ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ییارجا  تنواعم  درک  لمع  هرابرد 
: مینکیم رورم  ار  نآ 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ییارجا  نواعم  اب  وگو  تفگ 

نواعم مه  لاس  هس  ناوراک و  رظان  لاس  ود  دـندش ، جـح  هعومجم  دراو  ناوراک  رظان  ناونع  هب  لاس 61  زا  هدازدنوخآ ، دیجم  جاح 
رتفد ریدم  لاس 70  زا  دـنداد و  افعتـسا  تیریدـم  زا  هثعب ، رد  لاغتـشا  تلع  هب  دـندش و  ناوراـک  ریدـم  لاس 70  زا  .دـندوب  ناوراـک 

مه لاس 75  زا  یلام و  يرادا - ریدم  لاس 72  زا  یلام ، يرادا - تیریدم  ماقم  مئاق  لاس 71  دندش ، يراصنا  ياقآ  نامز  رد  یسرزاب 
دندش باختنا  ییارجا  تیریدم  ناونع  هب  ناشیا  دـندش و  ماغدا  مه  رد  ییارجا  یلام و  يرادا - یناسنا ، يورین  تالیکـشت  هس  ای  ود 

.دنراد تیلاعف  ییارجا  ریدم  ناونع  هب  نونکات  و 

؟ دوب هچ  ییارجا  تیریدم  هناگ  هس  ياهدحاو  یشخبزکرمت  ماغدا و  هفسلف  دییامرفب  ادتبا  رد  هدازدنوخآ  ياقآ  بانج  * 
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درک یم  باجیا  ییارجا  یلام و  يرادا و  یناسنا ، يورین  راک  تیخنـس  دندوب و  تالیکـشت  رد  زکرمت  هب  دـقتعم  يرهـش  ير  هللا  هیآ 
رد تالیکـشت  هس  نیا  تلع  نیا  هب  .دننک  لمع  مجـسنم  يا  هعومجم  تروص  هب  رگیدکی  رانک  رد  مه ، زا  ادج  هعومجم  هس  نیا  هک 

.دش ماجنا  مه  یبوخ  يورین  ییوج  هفرص  هللادمحب  دش و  ماغدا  مه 

؟ دیهد یم  ماجنا  ار  يدیهمت  تامادقا  هچ  مسوم  زا  لبق  تسیچ و  ییارجا  تیریدم  ياه  تیرومأم  مها  * 

راک نیا  فلتخم  ياه  شخب  اب  تسا و  هثعب  لک  زا  ینابیتشپ  ام  یلـصا  تیرومأم  میراد ؛ یفیاظو  مسوم  زا  لـبق  ییارجا  تنواـعم  رد 
.دوش یم  ماجنا  یناسنا  يورین  طسوت  دنوش ، مازعا  دیاب  هک  ییاهورین  دییأت  شنیزگ و  راک  مسوم ، زا  شیپ  .میهد  یم  ماجنا  ار 

زا هدافتـسا  رب  هوالع  هک  دوش  یم  يرادیرخ  ناریا  زا  جـح  زاین  دروم  مالقا  زا  یهجوت  لباق  ياه  مقر  هلاس  همه  ینابیتشپ  تمـسق  رد 
.دراد مه  يزرا  ییوج  هفرص  اه ، تصرف 

؛ دریگ یم  تروص  اه  يزادنا  هار  نیا  دنیآ و  یم  ور  شیپ  ياه  هورگ  دوش و  یم  هدیچ  تامدـقم  نیا  مزال  يزیر  همانرب  اب  نیاربانب ،
زا یـضعب  نوچ  .دراد  ام  يارب  یناسنا  يورین  یتقو و  يزرا ، ییوج  هفرـص  هک  میهد ، یم  ماجنا  هلاس  ره  ار  یمظنم  همانرب  کی  ینعی 

نوچ اهراک  رثکا  .دنرفن  ود  مادک  ره  هکم  هنیدـم و  رد  اًلک  ینابیتشپ  ياهورین  ور  نیا  زا  دریگ ، یم  ماجنا  اًلبق  اه  یگنهامه  اهراک و 
ساسحا مه  ار  اهدحاو  یبسن  يدنم  تیاضر  میهد و  یم  ماجنا  ار  هدش  هنیداهن  میظع  راک  نیا  ورین  نیرت  مک  اب  دریگ ، یم  ماجنا  اًلبق 

.دوش یم  لماک  راک  نمض  رد  مه  صقاون  زا  یضعب  .مینک  یم 

؟ تسیچ مسوم  نیح  رد  ناش  یتیلوؤسم  ياه  هطیح  لاعف و  ياهدحاو  * 

: زا دنترابع  مسوم  نیح  رد  ام  لاعف  ياه  تمسق 

ود ماقم ، مئاق  کی  اب  .تسا  نانآ  هدـهع  هب  دوش ، ماجنا  دـیاب  هک  یتاـسلج  اـه و  تیلاـعف  اـه و  شرازگ  يدـنب  عمج  هک  رتفد : هزوح 
رد مینک ؛ یم  هرادا  ار  هنیدم  ای  هکم  يراک  هزوح 
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ییاج هباج  يارب  زاورپ  زور  نیرخآ  ات  نوچ  دوش ؛ ماجنا  یتسرد  هب  راک  شدرگ  ات  میراد  ناریا  رد  نیـشناج  مه  رفن  کی  لاـح  نیع 
.تسا هبناج  دنچ  ياه  یگنهامه  هب  زاین  مه  جاجح 

هب دهد و  یم  يرای  زاورپ  رد  یگنهامه  ازیو ، نتفرگ  قاروا ، لرتنک  اه ، همانرذگ  نتفرگ  رظن  زا  ار  هثعب  ياهورین  لک  مازعا : تمـسق 
میسقت اب  هک  دنتسه  ورین  راهچ  تمس  نیا  رد  .میراد  یمازعا  يورین  ام  زاورپ ، نیرخآ  ات  دنوش ، یم  مازعا  ناتسبرع  هب  اهورین  جیردت 

.دنراد هدهع  هب  ار  اه  يزیر  همانرب  هّدج  هکم و  هنیدم ، رد  ورین  راهچ  نیا  دنسر  یم  دوخ  ياه  تیلوؤسم  همه  هب  بسانم  راک 

هار ار  یتارباخم  متسیس  دنیآ و  یم  هنیدم  هکم و  رد  راک  عورش  يارب  هک  تارباخم  تمسق  .دش  هراشا  اًلبق  هک  تاکرادت : ینابیتشپ و 
.دنیآ یم  هثعب  ياهورین  کمک  هب  زین  يرادا  یشک  میس  رد  یتح  دننک ، یم  يزادنا 

نوچ دنور ، یم  مسارم  توص  متسیس  يزادنا  هار  کمک  هب  مه  ناکرشم  زا  تئارب  لیمک ، ياعد  مسارم  رد  تیلوؤسم ، نیا  رانک  رد 
.میرادن یفکم  ياهورین 

هدهع هب  يرهش  نیب  يرهش و  لخاد  ياه  تیرومأم  يارب  هثعب  ياه  تنواعم  هیلک  هب  یهد  سیورـس  متـسیس  هک  هیلقن ) :) لقن لمح و 
گنهامه هیلقن  هرادا  طسوت  رتافد ، اه و  هثعب  زا  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  ياهرادید  ای  تسا  نوریب  رد  هک  مه  یتاسلج  تساه و  نآ 

.دوش یم 

رد یکی  ورین  ود  اًـلک  هک  شخب  نیا  رد  .دـنک  یم  هرادا  ار  دوـش  یم  ماـجنا  هثعب  رد  هک  ییاـه  هنیزه  دانـسا و  هیلک  یلاـم ، تیریدـم 
دوش و یم  قحلم  ناریا  يورین  سپس  .مینک  مازعا  ار  ورین  کی  شیپاشیپ  مینک  یم  یعس  ادتبا  دنتـسه ، رقتـسم  هکم  رد  یکی  هنیدم و 
رد راک  شدرگ  هبـساحم و  یلام  دانـسا  هاوخنت و  اه و  هنیزه  لک  جـح  مسوم  رد  هتبلا  .دوش  یم  لمع  روط  نیمه  مه  تشگزاب  يارب 

.ددرگ یم  ماجنا  اج  نیمه  رد  زین  ییاهن  هیوست  دوش و  یم  هتسب  اه  هنیزه  دوش و  یم  میظنت  اج  نیمه 
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، اه يدنمزاین  نییعت  نآ  هفیظو  هک  تسا  همانرب  حرط و  دحاو  تسا ، رتفد  هزوح  هب  طبترم  يدودح  ات  هدش و  هفاضا  ًاریخا  هک  یتمسق 
.دوش یم  یسررب  اج  نیمه  رد  مه  دیدج  ياه  حرط  تسا و  اه  شرازگ  هئارا  اه و  یبایشزرا  مرف 

.دنراد هدهع  هب  ار  هعومجم  تشادهب  تمالس و  ظفح و  هفیظو  هک  دنا  رقتسم  هنیدم  هکم و  رد  دنتسه و  رفن  ود  هک  یکشزپ : تمسق 
.دراد اهورین  ینامسج  تیعضو  هب  یگتسب  نیا  دننک و  یم  تیزیو  ار  رفن  زا 100  شیب  هنازور  یهاگ 

، قیرشت مایا  ای  هنیدم  هکم ، رد  هچ  .دنتـسه  ییارجا  تیریدم  هعومجم  ریز  دوش و  یم  ماجنا  نایداوج  ياقآ  بانج  طسوت  هک  هیذغت :
هثعب و هعومجم  يارب  ماش ) راهان و  هناحبـص ، ) هیذغت لوؤسم  دحاو  نیا  .دنناسر  یم  ماجنا  هب  ار  تیرومأم  نیا  بسانم  یهد  ناماس  اب 

هنازور یهاگ  هک  دنراد  هدهع  هب  ار  للملا  نیب  طباور  فلتخم  ياه  شیامه  هیذغت  تیلوؤسم  نآ  رانک  رد  .دنـشاب  یم  هثعب  نانامهیم 
.دنشاب وگ  باوج  دیاب  هک  میراد  هعومجم  زا  جراخ  نامهیم  رفن   800

راهچ .دـنک  یم  یناسر  توص  ار  هدـش  ماجنا  اه  ناوراک  رد  هک  یمـسارم  ای  لیخدلارـصق »  » لخاد مسارم  هیلک  هک  مسارم  لک  هرادا 
.دوش یم  ماجنا  مسارم  لک  هرادا  رظن  ریز  مه  اه  نیا  یناسر  توص  هک  لیمک  ياعد 

؟ دشاب راتخاس  ندرک  کچوک  زکرمت و  هب  زاین  مه  زاب  دینک  یمن  ساسحا  ییارجا ، تیریدم  عیسو  هرتسگ  هب  هجوت  اب  * 

تمـسق رد  ناکمالا  یتح  دنـشابن و  یفاـضا  ياـهورین  اـت  مینک  یم  یباـیزرا  میراذـگ و  یم  نیب  هرذ  ریز  ار  تالیکـشت  اـم  هلاـس  ره 
جح رد  ناشرفس  هلصاف  لوط  زور  ات 55  ًالومعم 45  اهورین  نیا  .مینک  یم  هدافتـسا  رفن  کی  زا  ورین  دنچ  تیفرظ  هزادنا  هب  نامدوخ ،
نوچ مینک ، یم  داجیا  هنیدم  رد  یگدامآ  ادتبا  مینک ، یم  راک  هنحص  دراو  جیردت  هب  ار  دارفا  هک  میدرک  باختنا  يا  هویـش  ام  تسا ،

.تسام هدهع  هب  اه  تنواعم  لک  يزادنا  هار  تیلوؤسم 
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دراو ام  يراک  هورگ  نیلوا  دوب ، هدشن  ماجنا  اهزاورپ  شیپ  زونه  هک  یلاح  رد  هدوب ،  8 خیرات 16 / رد  هک  هداعلا  قوف  زاورپ  نیلوا  رد 
مه مینک ، یم  هدافتـسا  ود  ورین  نیا  زا  ًایناث ، دوش ، یم  داجیا  نارگید  يارب  یگدامآ  ًالوا ، دراد : نسح  ود  راک  نیا  هک  دـندش  هنیدـم 

هجوت اب  رضاح  لاح  رد  اما  .مینک  داجیا  یناسنا  يورین  رد  ییوج  هفرص  مینک  یم  یعـس  مظنم  راک  شدرگ  اب  هکم و  مه  هنیدم و  رد 
.تسا هتفرگ  تروص  راتخاس  ندش  کچوک  یشخبزکرمت و  یفاک  دح  هب  نام ، يراک  تیلوؤسم  هب 

؟ تسا هنوگچ  یگنهرف  روما  اب  ناتدحاو  لماعت  * 

مینک یم  ینابیتشپ  نوچ  میتسه ؛ میهـس  یگنهرف  راک  رد  مه  ام  .تسا  یگنهرف  راک  ریـسم  رد  زین  تیریدم  نیا  ياهراک  تقیقح  رد 
دیاش دایز ، مجح  نیا  اب  اهرتسوپ  هیهت  .دشاب  رارقرب  مزال  ییوس  مه  میـشاب و  هتـشاد  یـشخبزکرمت  مه  یگنهرف  راک  رد  دیاب  ام  هتبلا 

ات دراد  يوق  تراظن  هب  زاین  یگنهرف  ياهراک  نینچمه  .دراد  یهد  ناماس  هب  زاین  یمک  اهرتسوپ  رثکت  عونت و  .دشابن  حالص  هب  اًلصا 
ضیوعت يارب  یباق  هاگـشیامن  رد  اًلثم  دـشاب ؛ رئاز  ياهزاین  قباطم  دـیاب  یگنهرف  ياهراک  .دراد  سوکعم  رثا  اـّلاو  دوش ، یهد  تهج 

یمن راوید  يور  بصن  هزاجا  اه  لته  زا  یـضعب  نوچ  .دوب  هجوت  بلاـج  دوخ  عون  رد  هک  دوب  هدـش  هداـمآ  يراوید  هیرـشن  بلاـطم 
.دنهد

؟ دییامرفب مه  ار  ناتلاسما  راک  ياه  یگزات  اه و  يروآون  * 

ینابیتشپ ینوریب  رئاز  رازه  دودح 15  ینعی  (9 ؛) بتکم اب  ار  هفرع  ياعد  تفرگ و  تروص  راـب  نیلوا  يارب  یناـسر  توص  تیوقت  - 
.دوب یبولطم  راک  نیا  میدرک و 

.تسا هتفای  شیازفا  ربارب  ود  دودح  ات  هک  رعشم  يرصب  یعمس و  شخب  رد  همانرب  دیلوت  شیازفا  - 

.تفرگ ماجنا  عافترا  شیازفا  اب  هک  اهرداچ  ریز  رد  هفرع  ياعد  يارجا  يارب  بسانم  ياضف  هیهت  - 
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؟ دیراد راک  روتسد  رد  ار  یمهم  حرط  هچ  هدنیآ  لاس  يارب  * 

دنم هرهب  تایرشن  يارب  يرتهب  پاچ  زا  هدنیآ  لاس  ات  مینک  یم  شالت  میتسه و  مسارم  هنیهب  يارجا  دیدج و  ياه  یحارط  لابند  مه 
.میوش

رعشم یگنهرف  هسسؤم 

عتمت و جح  يریوصت  یتوص و  ياه  تیلاعف  هیلک  هک  هتـشاد  يرـصب  یعمـس و  دحاو  ات 80  لاس 70  زا  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح 
نیا هک  هداد  لیکـشت  ار  رعـشم  يرنه  یگنهرف - هسـسؤم  اه ، تیلاعف  هنماد  يریگارف  رطاـخ  هب  لاـس 80  زا  هداد ، یم  ماـجنا  ار  هرمع 

: دراد مه  زا  لقتسم  شخب  هس  هسسؤم 

.دراد هدهع  هب  ار  تاوزج  باتک و  راشتنا  پاچ و  راک  هک  رشن  شخب  . 1

.دراد هدهع  هب  ار  اه  همانرب  ریثکت  يریوصت و  یتوص و  ياه  همانرب  دیلوت  راک  هک  يرصب  یعمس - شخب  . 2

.یناگرزاب شخب  . 3

اب طابترا  رد  .دـنراد  هدـهع  هب  ار  اه  همانرب  ریثکت  دـیلوت و  هفیظو  هک  تسا  رعـشم  هسـسؤم  يرـصب  یعمـس - شخب  رـضاح  هعومجم 
.دنک یم  تیلاعف  هیروس  رد  نارهت و  رد  هرمع ؛ مسوم  عتمت ؛ جح  مسوم  ینعی  هناگراهچ ؛ فیاظو 

رد ریثکت و  ار  اه  همانرب  دعب  دـننک و  یم  همانرب  هب  لیدـبت  طبـض و  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياه  همانرب  هیلک  شخب ، راهچ  نیا  رد 
همانرب دیلوت  یلـصا  هفیظو  نارهت  رد  یلو  تساهراک ، یلـصا  روحم  نیا  هیروس  هرمع و  عتمت ، جح  رد  .دـنهد  یم  رارق  نارئاز  رایتخا 

.دراد رارق  راک  روتسد  رد  مه  هثعب  ياه  همانرب  نکاما و  زا  يرادرب  سکع  فیاظو ، نیا  رانک  رد  .تسا 

يرصب یعمس  لوؤسم  اب  وگو  تفگ 

تیدج تناتم و  اب  هک  دنتسه  جح  مسوم  رد  رعشم  يرنه  یگنهرف - هسسؤم  يرـصب  یعمـس و  شخب  لوؤسم  یجرگ  دوعـسم  ياقآ 
دوخ هرفن  هدجه  میت  هارمه  هب  یصاخ 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


300 ص :

.دراد هدهع  هب  لاس 87  رد  ار  نآ  يزاس  هدامآ  همانرب و  دیلوت  تیلوؤسم 

؟ دنرفن دنچ  شخب  نیا  ياهورین  یجرگ  ياقآ  بانج  * 

کی ریثکت ، لوؤسم  رفن  کی  رادربادـص ، رفن  کی  سدـنهم ، رفن  ود  ساکع ، رفن  ود  دـنهد : یم  لیکـشت  دارفا  نیا  ار  هورگ  ياضعا 
هک رادربریوصت  رفن  جـنپ  نادرگراـک و  رفن  ود  زادرپروـن ، رفن  کـی  یناـبیتشپ ، تاکرادـت و  لوؤـسم  رفن  کـی  شورف ، لوؤـسم  رفن 

دوخ هب  ات  دـهد  یم  يور  لماوع  نارئاز و  ریاس  يارب  یتصرف  هک  یعقاوم  رد  یتح  .دـنراد  هدـهع  هب  ار  ییاـسرف  تقاـط  راـک  ًاـفاصنا 
ات دنیامن  یم  مادقا  اه  همانرب  طبض  هب  تافرع  يارحص  رد  رابکشا  نامـشچ  ناوارف و  زکرمت  اب  هورگ  نیا  دنزادرپب ، بیذهت  يزاس و 

یگنهرف یتوص - تالوصحم  هنیمز  رد  جاجح  ياهزاین  يوگ  خساپ  دنراپـسب و  يرازگ  جح  خیرات  هظفاح  هب  ار  جـح  روصم  ثاریم 
یپ رد  هچ  نآ  .دنا  هتسشن  نانآ  تبحص  ياپ  ار  یقیاقد  جح ، باتک  ناگدنراگن  نانآ ، هبئاش  یب  ياه  شالت  زا  رکشت  نمض  .دنـشاب 

.تسا نانآ  ياه  تیلاعف  زا  یشخب  دیآ ، یم 

؟ دییامرفب ار  نات  يراک  هزوح  ياه  تیلاعف  ّمها  يریگ و  لکش  هوحن  * 

عتمت جح  کسانم  هلمج : زا  تسا  همانرب  ناونع  هدفه  دنداد ، رارق  نارئاز  رایتخا  رد  دـندرک و  دـیلوت  يراج  لاس  رد  هک  ییاه  همانرب 
هکم نکاما  یفرعم  تنـس ، لها  جـح  کسانم  يربهر ، ماقم  ياواتف  ساسا  رب  هدرفم  هرمع  کـسانم  يربهر ، ماـقم  ياواـتف  ساـسا  رب 

یکرت و ياه  نابز  هب  میدـق  جـح  يدرک ، یکرت و  ياه  نابز  هب  هرونم  هنیدـم  نکاما  یفرعم  يدرک ، یکرت و  ياـه  ناـبز  هب  همرکم 
یتوص و تروص  هب  قشع  نخس  لماک  هعومجم  جح 86 ، ياه  ینارنخس  هعومجم  تایلاع ،) تابتع  نارئاز  هژیو  ) تارف رئاز  يدرک ،

.رگید دراوم 

؟ دراد مه  يروآدوس  ناتیارب  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هنوگ  نیا  ایآ  * 

هخـسن رازه  دص  نویلیم و  کی  رب  غلاب  لاس 86  رد  .هتفرگ  رارق  هدرـشف  حول  يور  هک  تسا  يراـثآ  تمـس  هب  رتشیب  نارئاز  شیارگ 
) هدرشف حول 

DC ) 

رد هدش و  ریثکت 
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يروآدوس هنوگ  چیه  نودـب  دریگ  یم  رارق  نارئاز  رایتخا  رد  دوش و  یم  ریثکت  هک  ییاه  همانرب  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  نیرئاز  رایتخا 
کی هب  هدرـشف  حول  تمیق  اًلثم  هدرک و  ادـیپ  شهاک  تالوصحم 50  تمیق  هتـشذگ  هامدادرم  زا  .تسا  هدـش  مامت  تمیق  هب  اًلماک  و 
ناریا لایر  دودـح 2410  يد  یـس  کی  هدـش  مامت  تمیق  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  هدیـسر و  ناریا  لایر  ای 2500  يدوعـس  لایر 

.دیآ یمن  تسد  هب  يدوس  نیاربانب  .تسا  هدش  مامت  تمیق  نامه  نیا  هتخوس  ياه  يد  یس  طاقسا و  باستحا  اب  تسا و 

؟ دییامرفب ار  لاسما  جح  مسوم  ياه  همانرب  مها  * 

اه همانرب  نیا  هک  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  طبض  هفرع ، ياعد  طبـض  نیمرحلا ، نیب  هرونم  هنیدم  رد  لیمک  ياعد  راهچ  طبـض  فلا :
هدش لاسرا  ناریا  یمالسا  يروهمج  ینویزیولت  ياه  هکبش  زا  شخپ  يارب  میقتـسم  روط  هب  هدش و  طبـض  يا  هفرح  اًلماک  تروص  هب 

.تسا

هدـش 110 ینیب  شیپ  دـننک و  یم  رازگرب  نارئاز  يارب  هک  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یمومع  ياـه  هماـنرب  اـه و  ینارنخـس  طبـض  ب :
.دوش طبض  همانرب 

.دوشب ماجنا  عتمت  جح  مسارم  لوط  رد  هخسن  زا 35000  شیب  مینک  یم  ینیب  شیپ  ام  هک  نارئاز  يارب  قوف  ياه  همانرب  ریثکت  ج :

جح 87. روصم  موبلآ  هیهت  هدوب و  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  ياهدیدزاب  اهرادید و  زا  يرادرب  سکع  د :

.هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  نکاما  زا  يرادرب  سکع  ه :

جح 87. رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياه  همانرب  هدیزگ  لماش  جح 87  ینویزیولت  همانرب  هیهت  و :

.تسا هتفرگ  تروص  ناتیاهراک  رد  ییاقترا  زیامت و  هچ  لاسما  مسوم  رد  * 

يروآون و لاس  يراذگ  مان  هب  هجوت  اب  اه  همانرب  طبض  هویش  میشالت  رد  لاسما 
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هرونم و هنیدم  مود  لوا و  لیمک  ياعد  ياه  همانرب  طبض  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  هک  دشاب  رادروخرب  يا  هژیو  تیفیک  زا  ییافوکش ،
يرادربریوصت نیون  ياه  هویـش  رازبا و  زا  يریگراـک  هب  اـب  تاـفرع  يارحـص  رد  هفرع  ياـعد  ناکرـشم و  زا  تئارب  مسارم  نینچمه 

.تسا دوهشم  هتفای و  اقترا  اًلماک  هتشذگ  تاونس  هب  تبسن 

؟ تسا هدوب  هچ  مسوم  زا  لبق  امش  تامادقا  * 

رازگرب دـهعتم  نازاس  همانرب  اب  یـسانشراک  هسلج  هدراهچ  زا  شیب  لاسما  جـح  زا  لبق  ات  هتـشذگ ، لاس  جـح  ياه  همانرب  هب  هجوت  اب 
مه یبوخ  جیاتن  هب  هدمآ و  لبق  دنب  رد  شا  هنومن  هک  میریگب  راک  هب  لاسما  ياه  همانرب  طبـض  رد  ار  يدـیدج  ياه  هویـش  ات  میدرک 
زا رت  هنیهب  هدافتسا  تمـس  هب  دیاب  هک  دراد  يرامـش  یب  ياه  تیفرظ  جح  هتبلا  هدش ، لامعا  لاسما  جح  ياه  همانرب  رد  هک  میدیـسر 

.میرادرب ماگ  اه  نآ 

؟ دوش یم  انب  يا  هدمع  روحم  هچ  ساسا  رب  نات  هدنیآ  لاس  ياه  همانرب  * 

ياه همانرب  دیلوت  تمس  هب  دبای و  یم  موادت  هدنیآ  لاس  يارب  هتشذگ  لاس  یسانشراک  تاسلج  ًاعطق  یتآ ، ياه  همانرب  اب  طابترا  رد 
.میراد یمرب  ماگ  دهد ، شیازفا  جح  اب  طابترا  رد  ار  نارئاز  تاعالطا  یهاگآ و  هک  یفیک 
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اهناوراک نارئاز و  موس : لصف 

هراشا
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اه ناوراک  نارئاز و 

نارئاز لوا : شخب 

یناریا نارئاز  فلا :

نارئاز رامآ  تاعالطا و 

جح 87 مسوم  رد  یناریا  نارئاز  دادعت 

نز رفن  و 49735  درم  رفن   55206 یتیـسنج ، عـیزوت  رظن  زا  هـک  هدوـب  رفن  لاسما 104941  نایجاح  دادـعت  نـالوؤسم ، مـالعا  قبط 
.دنهدوب نز  دصرد )  49 درم و(7 / ناریا  یمالسا  يروهمج  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  ( 50 / 3) نیاربانب .دنتسه 

.دریگ یمربرد  ار  لاسما  نارئاز  لک  زا   21 هک 17 / تسا  رئاز  اب 20079  نارهت  ناتسا  هب  طوبرم  رئاز  دادعت  نیرتشیب 

اب 4957 و بیترت  هب  ناردنزام  سراف و  اب 5349 و  ناتسزوخ  رئاز و  اب 8019  ناهفصا  رئاز ، اب 10743  يوضر  ناسارخ  ياه  ناتسا 
لاس رد  ار  رئاز  دادـعت  نیرت  مک  رئاز  اب 145  مالیا  ناتـسا  .دـنراد و  اه  ناتـسا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ار  رئاز  دادـعت  نیرتشیب  رئاز   4955

مود و هدر  رد  رئاز ، اب 200 و 525  بیترت  هب  زین  يرایتخب  لاحمراهچ و  دـمحاریوب و  هیولیکهک و  ياه  ناتـسا  .تسا  هتـشاد   1387
.دنریگ یم  رارق  رئاز  دادعت  نیرت  مک  اب  ياه  ناتسا  موس 

زاورپ هاگتسیا  ساسا  رب  نارئاز  رامآ 

، رفن ناگرگ 3100  رفن ، يراس 5300  رفن ، دهشم 13500  رفن ، نارهت 40000  زا : دنترابع  يزاورپ  هاگتـسیا  ساسا  رب  نارئاز  دادـعت 
دزی 2200 رفن ، زاوها 5700  رفن ، نامرک 3900  رفن ، لیبدرا 1500  رفن ، زیربت 5000  رفن ، زاریش 5400  رفن ، ناهفصا 9100 
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.رفن رهشوب 1000  رفن و  سابعردنب 1000  رفن ، هیمورا 4000  رفن ، هاشنامرک 1200  رفن ، تشر 1000  رفن ، نادهاز 1300  رفن ،

لاس يالاب 18  تیعمج  رفن  رازه  دص  ره  رد  رئاز  دادعت 

تقد هب  تسا  هتسیاش  هک  تسا  يرایسب  ياه  توافت  رگ  نایب  زین  لاس  يالاب 18  تیعمج  رفن  رازه  دص  ره  رد  نارئاز  دادعت  هسیاقم 
هب فرشت  هب  قفوم  رفن   41 مالیا ، ناتسا  رد  لاس 1387  رد  لاس  يالاب 18  تیعمج  رفن  رازه  دص  ره  زا  هک  یلاح  رد  .دوش  یـسررب 

.دراد اه  ناتسا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ار  رئاز  دادعت  نیرتشیب  رئاز  رفن  اب 387  مق  ناتسا  دنا و  هدش  ادخ  هناخ 

ناسارخ دزی و  ياه  ناتسا  .دنریگ  یم  رارق  موس  مود و  هبتر  رد  رئاز  اب 328 و 327  بیترت  هب  یبونج ، ناسارخ  نانمس و  ياه  ناتسا 
.دنراد رارق  لودج  يالاب  ياه  هبتر  رد  لاس ، يالاب 18  تیعمج  رفن  رازه  دص  ره  رد  رئاز  رفن  اب 314 و 306  بیترت  هب  زین  يوضر 

هب زین  نالیگ  دـمحا و  ریوب  هیولیکهک و  ياـه  ناتـسا  هتـشاد ، رفن  رازهدـص  ره  رد  ار  نارئاز  دادـعت  نیرتمک  هک  مـالیا  ناتـسا  زج  هب 
ره رد  رئاز  اب 97  يرایتخب  لاحم و  راـهچ  رئاز و  اب 78  هاشنامرک  ياه  ناتـسا  .دنراد  رارق  لودج  ياهتنا  رد  رئاز  اب 52 و 59  بیترت 

.دنا هتشاد  رئاز  جح 1387  مسوم  رد  اه  ناتسا  یمامت  نیگنایم  زا  رت  مک  ربارب  ود  ًابیرقت  لاس ، يالاب 18  تیعمج  رفن  رازهدص 

رفن  186 ، 271 تیعمج 46 ، لـک  زا  عومجم ، رد  هک  تسا  رفن   195 لاس ، يالاب 18  تیعمج  رفن  رازهدـص  رد  رئاز  دادـعت  نیگنایم 
اب رامآ  نیا  هسیاقم  .دنا  هتفای  ار  ادـخ  هناخ  هب  فرـشت  هب  قیفوت  لاس  يالاب 18  رفن  رازهدـص  ره  رد  رفن  دادعت 205  لاس ، يالاب 18 
ار نارئاز  لک  دادعت  ریز ، لودج  .دشاب  یمالسا  ياهروشک  نیب  يرایسب  ياه  توافت  رگ  نایب  دناوت  یم  اهروشک  ریاس  نارئاز  دادعت 

ناشن نیگنایم  زا  رت  نییاپ  رتالاب و  هورگ  ود  رد  لاس  يالاب 18  تیعمج  رفن  رازهدص  ره  بسح  رب  اه  ناتسا  زا  کی  ره  رد 
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دهد (1). یم 

نارئاز ینس  بیکرت 

دودح 30- ینس  بیترت  هب  : » درک مالعا  لاس 87  جاجح  ینس  رادومن  هرابرد  ترایز ، جح و  نامزاس  یکـشزپ  تئیه  نامرد  نواعم 
« .دنراد لاس  يالاب 70  يراج  لاس  مسارم  رد  رضاح  دارفا   40

لاس و ات 89  نیبرفن 80   3371 لاس ، ات 99  نیب 90  رفن   130 لاس ، يالاب 100  یناریا  جاـجح  زا  رفن   60 ولناغم ، رتکد  هتفگ  هب  اـنب 
نینچمه .تسارفن  دادعت 13576  لاسما ، جـح  رد  لاس  يالاب 70  دارفا  عومجم ، رد  هکدـنراد  نس  لاـس  ات 79  نـیب 70  رفن   10015

.دنراد نس  لاس   60 نیب 40 - زین  یناریا  نارئاز  زا  رفن  رازه  زا 60  شیب 

رفن  19 نیب 10 - زین  رفن  لاس و 113   29 نیب 20 - رفن   1914 لاس ،  39 نـیب 30 - یناریا  نارئاز  زا  رفن   10956 : » دوزفا ولناغم  رتکد 
« .دنراد نس  لاس  زا 10  رت  مک  لاسما ، جح  رد  رضاح  یناریا  نارئاز  زا  رفن  دنراد و 13  نس 

رئاز نیرتکچوک  نیرت و  نسم 

.تسا هدش  یحو  نیمزرس  راپسهر  ناتسزوخ  زا  نس ، لاس  اب 116  ادخ  هناخ  رئاز  نیرت  نسم 

ناتسا زا  یناوراک  اب  هارمه  لاسما ، هک  تسا  شوش »  » رهش رد  یسمش  دادرخ 1271  دلوتم 9  دراد و  مان  نایناخلادبع » هروی   » رئاز نیا 
.دوش یم  همرکم  هکم  مزاع  يدوز  هب  هدمآ و  هرونم  هنیدم  هب  ناتسزوخ 

شش اب  تسا و  یلزناردنب »  » رهـش رد  ریت 1381  دلوتم 9  هک  تسا  رازگرکـش » هزئاف  ، » لاسما عتمت  جـح  یناریا  رئاز  نیرتکچوک  مان 
رئاز نیرت  ناوج  نیرت و  نسم  ینس  فالتخا  بیترت  نیدب  .تسا  هدرک  رفس  ناتسبرع  هب  رهش  نیا  زا  یناوراک  اب  هارمه  نس ، لاس 

يد 87 هرونم ، هنیدم  سردم ، تیبرت  هاگشناد  داژن ، یناطلس  دمحا  رتکد  - 1
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.دسر یم  لاس  هب 110  عتمت  لاسما 

لاس يالاب 70  نارئاز  دادعت  دشر 

زا 60 شیب  : » درک راهظا  دش ، رازگرب  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رارقتسا  لحم  رد  هک  يربخ  تسشن  رد  ولناغم  لیعامسا  رتکد 
اب هتشذگ  لاس  هب  تبسن  ینـس  هورگ  نیا  .دنراد  نس  لاس  زا 70  شیب  رفن  لاس 13576  يالاب 100  لاسما ، عتمت  جـح  نارئاز  زا  رفن 

.تسا هدوب  هجاوم  دودح 50  دشر 

نارئاز يرامیب  تیعضو 

2507 تباید ، هب  ـالتبم  یناریارئاز   8691 : » درک مالعا  رطخ ، ضرعم  رد  دارفا  يدـصرد  دـشر 50  هب  هراشا  اب  همادا  رد  ولناغم  ياـقآ 
هب التبم  رفن  تیتاپه و 28  هب  ـالتبم  رفن   49 هیر ، دادـسنا  هب  التبم  رفن   697 مسآ ، هب  ـالتبم  رفن   886 ینوخ ، مک  هب  ـالتبم  یناریارئاز 

«. دنتشاد روضح  جح  مسوم  رد  هتکس  هقباس  اب  رفن  وزیلاید 200 

رانک رد  للم ، رگید  نارئاز  اب  ترواجم  رانک  رد  مهم  ياه  يرامیب  نارئاز و  تیسنج  ینس  عیزوت  هب  هجوت  اب  : » تفگ همادا  رد  ولناغم 
مان هب  ياهکبـش  ات  درکیم  باجیا  تشادـهب ، ییاذـغ و  ییاوه و  بآ و  تالکـشم  نسم و  دارفا  يارب  جـح  لامعا  یتخـس  سرتسا و 

« .دنک تیلاعف  هب  زاغآ  یحارط و  تمالس  هکبش 

نارئاز تالیصحت  حطس 

t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t t

عتمت جح  تبون  رد  نارئاز  دادعت 
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نویلیم و کی  ار  لاسما ) نارئاز  زا  رظن  فرـص  ) جح هب  فرـشت  تبون  رد  دارفا  دادعت  ترایز ، جح و  نامزاس  سییر  يدورهق ، ياقآ 
رد يرگنزاب  ترورض  مکارت و  تلع  هب  هک  دوش  یم  طوبرم  ریخا  لاس   5 هب 4 - رتشیب  دادعت  نیا  : » تفگ درک و  رکذ  رفن  رازه   800

.دش فقوتم  لاس 87  يادتبا  زا  مان  تبث  راک  اه ، تیولوا  نییعت 

رد ناتـسبرع  روشک  تسایـس  ساسارب  نآ  زا  سپ  یلو  دـسر ، یم  بالقنا  لیاوا  رد  رفن  رازه  هب 150  یمازعا  نارئاز  رامـش  نیرتالاب 
، اـهروشک تساوخرد  هب  هجوت  اـب  لاـس  ره  هدـش و  دودـحم  مازعا  هیمهـس  نوـیلیم ،) رد  رفن  رازه  ) اـهروشک یتـیعمج  يدـنب  هیمهس 

« .دریگ یم  تروص  مازعا  یمسر  هیمهس  زا  شیب  يدادعت 

نارئاز ثداوح  رابخا و 

نارئاز هیمهس  شیازفا 

هلـصاف هب  عتمت ، جـح  مسوم  مامتا  زا  دـعب  لاـس  ره  : » تشاد راـهظا  یناریا  جاـجح  هیمهـس  شیازفا  ناـکما  دروم  رد  يدورهق  ياـقآ 
یم هرکاذـم  ناتـسبرع  جـح  ترازو  اب  ناریا  زا  یتئیه  دریگ و  یم  تروص  ناتـسبرع  ناریا و  تلود  نیب  یمـسر  تارکاذـم  یهاتوک 

« .دوش یم  قفاوت  مه  نآ  زا  یشخب  اب  حرطم و  عوضوم  نیا  زین  تاسلج  ریاس  اه و  تاقالم  رد  هک  نآ  نمض  دننک ،

، يراج لاس  جح  هیمهـس  ای  تیفرظ  میراد و  یعیبط  دشر  دودح 2 ) ) رفن رازه  ود  هتـشذگ ، لاس  ددع  هب  تبـسن  لاس  ره  : » دوزفا يو 
یم قافتا  شیازفا  تفایرد  يارب  تارکاذـم  اضاقت و  رثا  رد  زین  يدادـعت  شیازفا و  باستحا  اـب  یمـسر  تیفرظ  هیمهـس و  زا  یبیکرت 

« .تسا رفن  رازه  هک  دتفا ،

يارحص ًاصوصخ  دراد ، دوجو  جاجح  يرارقتـسا  طاقن  رد  هک  ییاهانگنت  ناتـسبرع و  روشک  یلعف  طیارـش  : » درک ناشنرطاخ  ناشیا 
اما دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ناتسبرع  رد  فلتخم  ياهروشک  زا  نارئاز  روضح  يارب  يدج  شیازفا  ناکما  هک  هدش  بجوم  انم ،
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، ناتـسبرع روشک  يوس  زا  نارئاز  روضح  يارب  ناکـسا  لـباق  نکاـما  هعـسوت  يارب  فلتخم  لـحارم  اـه و  هژورپ  لـیمکت  تروص  رد 
« .میشاب هجاوم  هدنیآ  لاس  جنپ  رد  تیفرظ  شیازفا  اب  میراودیما 

رگراثیا نارئاز  مازعا 

عتمت جح  هرمع و  هب  نانآ  ياه  هداوناخ  نارگراثیا و  زا  يدادعت  هلاس  همه  نارگراثیا ، روما  دیهـش و  داینب  ياه  تسایـس  ياتـسار  رد 
.دنوش یم  مازعا 

.دوشیم صاخ  هجوت  رما  نیا  هب  زین  هدنیآ  رد  تشاد و  رارق  مازعا  تیولوا  رد  لاس  زا 75  رتشیب  نس  اب  ادهش  نیدلاو  مازعا  لاسما 

هب نارهت  زا  هرفن ، هژیو 200  ناوراک  کی  بلاق  رد  ناشیاه  هداوناـخ  هارمه  هب  زین  ناور  باـصعا و  وضع و  عطق  نازاـبناج  زا  رفن   24
.دندوب هدش  مازعا  عتمت  جح 

یناریا نارئاز  دهعت  زا  يرابخا 

دیسر شبحاص  هب  هکم  رد  نارهت ، رد  هدشمگ  لوپ 

همرکم هکم  رد  تسناوت  دوب ، هدرک  مگ  نارهت  دابآرهم  هاگدورف  رد  رـالد  ياوتحم 700  اب  ار  دوخ  لوپ  فیک  هک  یناریا  رئاز  کـی 
دابآرهم هاـگدورف  رد  يرئاز  فیک  تفگ : ربخ ، نیا  مـالعا  اـب  نارئاز  هاـفر  روما  لوؤسم  ناولهپ ، دـیمح  .دروآ  تسد  هب  ار  لوپ  نیا 

.دادن هجیتن  رئاز  هب  نآ  ندناسر  يارب  ناوارف  ياه  شالت  دش و  ادیپ  نارهت 

رتفد هب  هعجارم  اـب  رظن  دروم  رئاز  هدـشمگ ، فیک  صوصخ  رد  یناوخارف  مـالعا  اـب  هکم ، رد  یمازعا  ياـه  ناوراـک  روضح  زا  سپ 
« .درک يرازگ  ساپس  نالوؤسم  ياه  شالت  زا  تفایرد و  ار  دوخ  لوپ  فیک  نارئاز ، هافر  روما 

یسیلگنا ناملسم  رئاز  هب  هارمه  نفلت  یشوگ  لوپ و  ندنادرگرب 

يریگ یپ  اب  دندرک و  ادیپ  رالد  رازه  جنپ  هارمه و  نفلت  ددـع  يواح 3  يا  هتسب  فاوط ، نیح  رد  ناوراک 20201  نارئاز  زا  نت  ود 
شبحاص هب  ار  نآ  دنتشاد ، هک  يا  هژیو 
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.دندناسر دوب - ناتسلگنا  روشک  زا  یناملسم  هک  - 

شبحاص هب  لایر  اه  نویلیم  ندنادرگزاب 

« هلظم  » هاگتـسیا رد  یقارع  رانید  رازه  يدوعس و 81  لایر   700 اکیرمآ ، رالد  يواح 1900  هتـسب  کی  زین  يزاریـش  نارئاز  زا  یکی 
.درک ادیپ 

دیدرگ صخـشم  يو  هارمه  رئاز و  ریوصت  هتـسب و  نیا  رد  هدش  ادیپ  ِنفلت  تراک  میـس  قیرط  زا  هدمآ  لمع  هب  ياه  یـسررب  زا  سپ 
.تسا یقارع  رئاز  کی  هب  قلعتم  هتسب  نیا  هک 

یمـسارم یط  غلبم  نیا  .دیامن  یم  يو  لیوحت  ار  هدش  ادـیپ  هتـسب  دـهد و  یم  عالطا  ناوراک  ریدـم  هب  ار  عوضوم  هتـسب ، نیا  هدـنبای 
.دوش هدنادرگزاب  نآ  کلام  هب  ات  دیدرگ  ناگدشمگدادما  داتس  لیوحت 

فداصت رثا  رد  رئاز  کی  گرم 

هلصافالب هلاس ، رئاز 74  نیا  .درک  توف  وردوخ  اب  فداصت  لیلد  هب  نابایخ ، ضرع  زا  روبع  نیح  رد  ناوراک 15140  نارئاز  زا  یکی 
هجیتن یب  فداصت  هبرض  تدش  لیلد  هب  يدوعس  ناتسرامیب  لماوع  شالت  یلو  هدش ؛ لقتنم  ناتسرامیب  هب  وردوخ  اب  فداصت  زا  سپ 

.دنام

جح تدم  شهاک  لامتحا 

ود يارب  یتح  ترایز  جـح و  نامزاس  : » تفگ یناریا  جاجح  يارب  عتمت  جـح  رفـس  نامز  شهاک  لاـمتحا  هراـبرد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
« .دننک یمن  لابقتسا  نآ  زا  نارئاز  مدرم و  اما  دراد ؛ یگدامآ  عتمت  جح  نامز  ندرک  يا  هتفه 

دهد یم  ناشن  لبق ، لاس  رد  نارئاز  زا  یهاوخرظن  هجیتن  : » تفگ همرکم  هکم  رد  اه  ناوراک  نویناـحور  شیاـمه  رد  يدورهق  ياـقآ 
لیلد هب  رفس  شهاک  ناکما  هک  نیا  نمض  دنتسه ؛ نآ  نامز  قفاوم  دنتسین و 85  رفس  تدم  شهاک  هب  دنم  هقالع  اه  نآ  هک 
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« .درادن دوجو  يزاورپ  ياه  تیدودحم 

یناریا رئاز  زا  تقرس 

تسوپ هایس  درم  کی  دنک و  یم  زمرت  ماج  تبرت  لها  هلاس ، يدرمریپ 112  ياپ  يولج  یکشم  نیشام  کی  رصع ، زامن  هماقا  زا  سپ 
؛ دنک یم  نیـشام  راوس  ار  وا  روز  هب  و  تسا »! هدـش  مگ  وا   » هک دـنامهف  یم  وا  هب  هراشا  اب  دوش و  یم  هدایپ  نیـشام  زا  لکیه  تشرد 

رازه مامت 200  دشک و  یم  راشف  اب  ار  نآ  درمریپ و  یبسچ  دنبرمک  هب  دزادنا  یم  تسد  درم  نآ  هک  دنا  هدشن  رود  یمدق  دنچ  زونه 
.دنک یم  هدایپ  ار  وا  دعب  دراذگ و  یم  درمریپ  نهاریپ  بیج  يوت  هدرک ، هلاچم  ار  دنبرمک  دراد و  یمرب  ار  درمریپ  لوپ  ناموت 

قیصلت هب  مهتم  یناریا  رئاز  يدازآ 

هب دوسالارجح  فارطا  رد  هژیو  هب  فاوط ، ماگنه  هک  دـننک  یم  هیـصوت  درم  نارئاز  هب  هراومه  همرکم  هکم  داتـس  تسارح  نالوؤسم 
نارومأم يدمع ، چیه  نودب  یتح  اه ، مناخ  اب  اه  نآ  ندب  دروخرب  نیرت  کچوک  اب  اریز  دـنوشن ؛ دراو  اه  مناخ  شخب  هب  هجو  چـیه 

.دننک یم  نانآ  يریگ  تسد  هب  مادقا  يدوعس 

لماوع روضح  نودب  دنوش و  ناریا  هدنیامن  روضح  راتـساوخ  اهنت  اهنت و  نارئاز  يریگ ، تسد  تروص  رد  دوش  یم  هیـصوت  نینچمه 
ای یبتک  هدرکن ، اضما  ار  يا  همانراهظا  ای  هگرب و  مرف ، چـیه  ترایز ، جـح و  نامزاس  یگدـنیامن  رتفد  ای  هناـخترازو  اـی  هکم و  داـتس 

.دنریگن هدهعرب  ار  يزیچ  چیه  یهافش 

.دش دازآ  هکم  داتس  نیلوؤسم  يریگ  یپ  اب  دوب  هدش  تشادزاب  ریگتسد و  ماهتا  نیا  هب  هک  یناریا  نارئاز  زا  یکی 

ناتسبرع نویزیولت  رد  یناریا  جاجح  مازعا  یگنوگچ  یسررب 
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شیامن هب  ار  یحو  نیمزرـس  هب  یناریا  جاجح  مازعا  یگنوگچ  دنتـسم ، ملیف  کـی  رد  بش (1)  هبنشود  يدوعس  ناتـسبرع  نویزیولت 
.تشاذگ

رد مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هقردب  زا  یساسحا  رپ  ياه  هنحص  دش ، یم  شخپ  ناتسبرع  نویزیولت  مود  هکبش  زا  هک  دنتسم  ملیف  نیا  رد 
.دش هتشاذگ  شیامن  هب  دابآرهم  هاگدورف  هژیو  هب  ناریا  ياه  هاگدورف 

نارئاز اب  کـشا  زا  رپ  ینامـشچ  اـب  هک  دـندش  یم  هداد  شیاـمن  یلاـح  رد  جاـجح  ناگدـننک  هقردـب  زا  يرفن  دـنچ  دنتـسم ، نیا  رد 
.دندرک یم  یظفاحادخ 

ياهزاین عفر  ییاریذـپ و  يارب  هاگدورف  رد  هک  یتاناکما  نارهت و  هاگدورف  رد  جاـجح  یهورگ  هقردـب  مسارم  نینچمه  ملیف ، نیا  رد 
.دش هتشاذگ  شیامن  هب  تسا ، هدش  ینیب  شیپ  جاجح 

لته هرجنپ  زا  یناریا  رئاز  کی  طوقس 

عوضوم دـش ، يو  توف  هب  رجنم  هثداـح  نیا  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  درک ؛ طوقـس  فاوسـالا » لزاـنم   » لـته هرجنپ  زا  رئاز  درمریپ  کـی 
باوخ تلع  هب  ًالامتحا  هدوب و  اهنت  قاتا  رد  يو  دندوب و  هدش  فرشم  يوبن  مرح  هب  حبص  ناشیا ، ناهارمه  هک  دش  مولعم  یـسررب و 

.دش هتشاذگ  نایم  رد  ناشیا  هداوناخ  اب  عوضوم  هتفر ...  هرجنپ  تمس  هب  ًاهابتشا  زکرمت ، مدع  یگدولآ و 

ناوراک زا  هدنام  اج  رئاز 

زا عالطا  نودب  ناوراک  دنام و  اج  هرجـش  دجـسم  رد  دوخ  ناهارمه  ناوراک و  ندرک  مگ  تلع  هب  ( 25137) ناوراک نارئاز  زا  یکی 
ناوراک ریدم  هب  هتشاد و  روضح  ناوراک  رد  ناشیا  رسمه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .درک  تکرح  هکم  تمس  هب  ناشیا  روضح 

.هدعق يذ  اب 30  قباطم   87 / 9 / 12 - 1
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! دوب هداد  عالطا  ار  هدربمان  روضح  مدع 

همانرذگ نتشادن  هارمه  لکشم 

همانرذـگ و نتـشادن  هارمه  تلع  هب  هرونم ، هنیدـم  هب  دورو  نامز  رد  هرامـش 1031  زاورپ  رد  لیادـجوبا »  » هناخزپشآ لماوع  زا  یکی 
يو همانرذگ  دایز ، يریگ  یپ  اب  هک  دش  تعنامم  يو  دورو  زا  يدوعس  لماوع  طسوت  هاگدورف ، یسرزاب  نیرخآ  رد  نآ  نتشاذگاج 

.دیدرگ صیخرت  هاگدورف  زا  همانرذگ  تفایرد  زا  سپ  لقتنم و  هرونم  هنیدم  هب  دعب  زور  دادماب  رد  يدعب ، زاورپ  اب 

ردخم داوم  لمح  لکشم 

11241 راوزبس ، زا  هرامش 19412  ياه  ناوراک  زا  دارفا  نیا  .دندش  ریگتسد  ردخم  داوم  لمح  مرج  هب  رفن  هس  هنیدم ، ياهزاورپ  رد 
.دندوب دهشم  زا  بانب و 193190  زا 

فـشک تلع  هب  هک  دـش  ناتـسبرع  یهار  همیرج ، تخادرپ  دـهعت و  ذـخا  اب  ییاسانـش و  دهـشم  هاگدورف  رد  دارفا  نیا  زا  دروم  کی 
.دوب هدرک  يزاساج  ودرگ  رد  ار  كایرت  دراوم ، نیا  زا  یکی  .دیدرگ  ریگتسد  رگید  يرادقم 

.دندرک يریگ  تخس  زین  يرادرب  سکع  يراگن و  تشگنا  رد  هدش ، ساسح  رتشیب  نارومأم  ردخم ، داوم  يرادقم  فشک  یپ  رد 

تاـبیکرت اـه  نآ  رد  هک  وراد  يریداـقم  نتـشاد  تلع  هب  تیگ  زا  روـبع  زا  سپ  ناـمرک ، یمازعا  ناوراـک  زا  نارئاز  زا  یکی  كاـس 
.دیدرگ لقتنم  ردخم  داوم  هرادا  هب  عوضوم ، رتشیب  یسررب  يارب  هدش  دای  درف  یسرزاب و  تشاد ، دوجو  نیفرم 

عیقب رد  یناریا  نارئاز 

نارئاز ياهدروخرب  يرگید  يداشرا و  ياهورین  ناتسبرع و  ياهدروخرب  یکی  تسا ؛ هجوت  لباق  هیواز  ود  زا  عیقب  ناتـسربق  عوضوم 
زارف و نآ  نوماریپ  لئاسم  عیقب و  هتشذگ ، ياهلاس  نوچمه  زین  لاسما  .دنهدیم  ناشن  دوخ  زا  هک  ییاهیراجنهان  یناریا و 
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: مینکیم رورم  هنومن  يارب  ار  زور  دنچ  تاقافتا  اج  نیا  رد  .تشاد  ییاهبیشن 

، هدومن فقوت  عیقب ، ناتـسربق  يدورو  ِرد  هب  ندـش  کیدزن  زا  سپ  اـه  ناوراـک  نویناـحور  یناریا و  نارئاز  یخرب  هبنشود (1)  زور 
زا یعمج  .دیدرگ  نآ  یغولـش  روبع و  هار  ندش  دودسم  ثعاب  تیـساسح ، داجیا  رب  هوالع  هک  دندروآرد  اپ  زا  ار  دوخ  ياه  شفک 

نارومأم یـضعب  ناریاس و  هجوت  دروم  اه  برد  ندیـسوب  ناتـسربق و  ياـهرد  هب  ندیـشک  تسد  اـب  عیقب  زا  جورخ  ناـمز  رد  اـه  نآ 
.دنتفرگ رارق  يدوعس 

مظن اب  یهورگ و  تروص  هب  شیاین  اعد و  تئارق  عیقب  راوید  راـنک  رد  حبـص  زاـمن  زا  سپ  نازاـبناج ، ناوراـک   (2) هبنشراهچ ، زور 
سیلپ .دنتخادرپ  عیقب  همئا  ترایز  هب  دـندش و  عیقب  ناتـسربق  دراو  دـندوب و  هتفرگ  رارق  نارئاز  رگید  هجوت  دروم  هک  تشاد  یـصاخ 

يور هک  ار  اه  نآ  زا  یکی  تراک  اه  نآ  روبع  نیح  دـندرک و  زاب  ار  یهار  رد ، رانک  زا  عیقب  لخاد  هب  اـهرچلیو  روبع  يارب  يدوعس 
.دندومن لرتنک  دوب  هدش  بصن  شا  هنیس 

ياوهو لاح  حبص ، زامن  زا  سپ  یناوخ  هیثرم  اعد و  يرازگرب  نیمرحلا و  نیب  رد  یهورگ  تروص  هب  یناریا  نارئاز  هدرتسگ  روضح 
.دندرک رازگرب  ار  عیقب  ناتسربق  فیرش و  مرح  اب  عادو  همانرب  ًامومع  اه  ناوراک  هتخاس و  مهارف  ار  یصاخ  يونعم 

، یلعف طیارـش  رد  هک  تشاد  راهظا  درک و  تبحـص  هب  عورـش  عیقب ، رد  يداشرا  لماع  ياه  تبحـص  نایاپ  زا  سپ  یناریا  رئاز  کـی 
ناناملـسم تدحو  مینک  شالت  دیاب  دوش و  یم  ساسحا  هتـشذگ  زا  شیب  یمارم  شیارگ و  ره  اب  ناناملـسم  نایم  تدـحو  ترورض 

.دنرب یم  دوس  تافالتخا  هنوگ  نیا  زا  نانمشد  اریز  دوشن ؛ هشدخ  راچد 

.دوش مامت  عوضوم  ات  دهدن  یخساپ  درک  یم  یعس  توکس  دنخبل و  اب  داد و  یم  شوگ  طقف  يداشرا  لماع 

هدعق يذ  اب 18  قباطم   87 / 8 / 27 - 1
.هدعق يذ  اب 20  قباطم   87 / 8 / 29 - 2
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یناریا نارئاز  تسد  زا  ار  اعد  باتک  دـلج  هد  زا  شیب  اعد ، بتک  نتـسب  هب  تبـسن  رکذـت  رب  هوالع  يداشرا  لـماوع  هعمج (1)  زور 
بحاـص ترـضح  یتمالـس  يارب  یهورگ  تروـص  هـب  هـمئا  روـبق  کـیدزن  یناریا  نارئاز  یـضعب  .دـندومن  فـیقوت  هدیـشک ، نوریب 

.داد یمن  ار  عیقب  لباقم  رد  نارئاز  فقوت  هزاجا  يدوعس  سیلپ  زور  نیا  رد  .دنداتسرف  یم  تاولص  (ع ) نامزلا

هک دـش  یم  ثعاب  تیعمج  مکارت  یهاگ  دـندرک و  یم  غیلبت  دـش ، یمن  هجاوم  لکـشم  اب  نارئاز  ددرت  هک  ییاج  ات  يداشرا  لـماوع 
.دننک غیلبت  دنناوتن  دنهد و  تکرح  ار  اه  نآ  دنوش  روبجم 

لباـقم رد  یناریا  ناـغّلبم  زا  یکی  يریگ  تـسد  يروآداـی  نمــض  هنیدـم ، هـقطنم  جــح  ترازو  عرف  ماـع  ریدــم  هبنـشهس (2)  زور 
رکذـت نمـض  هدوب ، نآ  راتـساوخ  تاراما  لیکو  : » تسا هتـشاد  مالعا  هعیـش  بهذـم  هب  جاـجح  توعد  صوصخ  رد  لیخدلارـصق » »

نآ هب  لمع  رد  دـنب و  ياپ  ناتـسبرع  روشک  رد  دوجوم  ياـه  شزومآ  اـه و  متـسیس  هب  هک  دـیوش  روآداـی  یناریا  جاـجح  هب  ددـجم 
.دنشاب هتشاد  مامتها 

داجیا دصق  درک و  زیمآ  تناها  دنت و  يدروخرب  یناریا  نویناحور  نارئاز و  زا  يدادـعت  اب  يداشرا  لماوع  زا  یکی  هبنشجنپ (3)  زور 
.دشن راک  نیا  هب  قفوم  یناحور  تیارد  اب  هک  تشاد  يریگرد 

بانط تشپ  هب  متش  برـض و  اب  ریگتـسد و  دوب  يرادرب  ملیف  لاح  رد  هک  ار  یناریا  کی  سیلپ ، لماوع  حبـص ، تشه  تعاس  دودح 
.دیدرگ دازآ  نیبرود  لرتنک  زا  سپ  درک و  لقتنم 

رتشیب و مکارت  ثعاب  بانط  ندروآ  ولج  رتشیب و  تیدودحم  اب  يدوعس  لماوع 

هدعق يذ  اب 22  قباطم   87 / 9 / 1 - 1
هدعق يذ  اب 25  قباطم   87 / 9 / 4 - 2
.هدعق يذ  اب 27  قاطم   87 / 9 / 6 - 3
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همئا هماـنترایز  اـعد و  تئارق  اـب  یعمج و  تروص  هب  روـشک  زا  جراـخ  میقم  ناـیناریا  هورگ  نیلوا  .دـندش  جاـجح  ددرت  رد  لکـشم 
.دنتخادرپ ترایز  هب  دندش و  عیقب  دراو  (ع ) راهطا

ار اه  نآ  دـش و  ثحب  دراو  همئا  روبق  لحم  رد  يداشرا  لماوع  اب  دوب ، طلـسم  یـسیلگنا  یبرع و  ناـبز  هب  هک  ناوراک 11256  نیعم 
عیقب ناتـسربق  ریز  رتفد  هب  يو  ندرب  تشادزاب و  دروخرب و  هب  رجنم  دـش و  اه  نآ  ضارتعا  یتحاران و  ثعاب  راـک  نیا  .درک  موکحم 

، دهعت ذخا  اب  يرتسگداد  هب  هعجارم  داتس و  هدنیامن  يریگ  یپ  اب  هک  دیدرگ  ییاضق  هاگتسد  لیوحت  هدنورپ ، لیکـشت  زا  سپ  دش و 
.دش دازآ  تعاس 15  رد  هدربمان 

یگنهرف ياهیروآون  تاراکتبا و 

هراشا

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هتشاد  یتاراکتبا  ریخ  ياهراک  رد  یناریا  نارئاز  ییافوکش ، يروآون و  لاس  رد 

یناتسلگ نارئاز  يزاون  میتی 

رارق شـشوپ  تحت  نارئاز ، يوس  زا  لاـیر  نوـیلیم  درایلیم و 200  کـی  تخادرپ  اـب  ناتـسا ، نیا  ماـتیا  زا  رفن  رازه  لاـسما ، جـح  رد 
.دنتفاتش هعماج  دارفا  زا  رشق  نیا  تیامح  هب  هناهام ، طاسقا  تروص  هب  غلبم  نیا  تخادرپ  اب  نارئاز  دنتفرگ و 

میتی هنادنـسپادخ  ّتنـس  نیا  دوش و  یمن  اهر  لاس  کی  تدـم  زا  دـعب  دوش ، یم  هداد  شـشوپ  رئاز  طـسوت  هک  يدرف  حرط ، نیا  رد 
دوخ ياج  هنیزهرپ  ياه  همیلو  رانک  رد  دوش و  لیدبت  یمومع  گنهرف  کی  هب  هللاءاش  نا  ات  تشاد  دهاوخ  رارمتـسا  نانچمه  يزاون 

.دبایب ار 

جح رد  دیهش  کی  همان  تیصو  يارجا 

زور رد  تفاتش ، لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  هب  یلیمحت  گنج  عورش  اب  هک  ریبکریما  هاگشناد  ینف  يوجـشناد  ینغورب ،» سابع   » دیهش
هک یماگنه  هام 1360 ، ریت  مهد 
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.دیسر تداهش  هب  هراپمخ  شکرت  اب  دوب ، هداتسیا  دوبعم  اب  زاین  زار و  هب 

هکم هب  هک  امش  زا  مادک  ره  منابرهم ، ردام  ردپ و  : » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  همان  تیصو  رد  سدقم  عافد  نارود  زارفارس  دیهـش  نیا 
، دندرک لاؤس  نآ  هرابرد  امـش  زا  رگا  دیریگب و  تسد  رد  دیربب و  ناتدوخ  اب  ارم  سکع  ًامتح  دنتـسه ؛ ناناملـسم  مامت  اجنآ  دیتفر ،

.تسا هدش  دیهش  مادص  تسد  هب  نامدنزرف  هک  دییوگب 

ناونع هب  لاسما  دنلبرـس  دیهـش  نیا  ردارب  راوزبس ، زا  یمازعا  یلامـش  ناـسارخ  ناتـسا  ناوراک 19412  رد  یتیـصو  نینچ  ساـسا  رب 
هب يونعم  یحارط  کی  رد  ار  ناوراک  نیا  يادهـش  ياه  همانتیـصو  ادهـش و  لاثمت  تیقالخ ، راـکتبا و  اـب  دوب و  هتفاـی  روضح  مداـخ 

.داد رارق  نارئاز  دید  ضرعم  رد  هدومن ، هیهت  ادهش  هاگتسیا  ناونع 

لابقتـسا اب  تفرگ  تروص  نانآ  ياه  همان  تیـصو  زا  يریذپریثأت  نادیهـش و  دنلب  حور  زا  يریگ  هرهب  فدـه  اب  هک  يونعم  راک  نیا 
.تشاد لابند  هب  ار  ترایز  قوش و  کشا  زا  یندید  باذج و  ياه  هنحص  دش و  ور  هبور  یناریاریغ  یناریا و  نارئاز 

ریخ ياهراک  رد  نارئاز  تکرش 

ناوراک 11251، نارئاز  هنومن : يارب  .تسا  نارگید  يارب  ییوگلا  هک  دنتـشاد  يریگ  مشچ  روضح  ریخ  ياهراک  رد  لاـسما  نارئاز ،
نییرکـسع 8 ناماما  فیرـش  مرح  يزاسزاب  هب  کمک  تهج  يدوعـس ، لاـیر  هارمه 151  هـب  ناـموت  رازه  نویلیم و 145  کـی  غلبم 

.دنداد صاصتخا 

ناوت هیریخ  هسسؤم  رد  یعمج  هتسد  تروص  هب  تمارک ، هتفه  رد  جح و  رفـس  هب  تمیزع  زا  شیپ  زین  يوخ  ناوراک 12132  نارئاز 
ار دوخ  یسنج  يدقن و  کمک  ناموت  رازه  نویلیم و 390  ود  غلبم  تدایع ، نمض  دنتفای و  روضح  يوخ  رد  ینهذ ، نیلولعم  یشخب 

.دندرک ادها  ناشیا  هب 

اب صخالاب  (ع ،) نیموصعم همئا  هریس  زا  یسأت  هب  مه  نارهت  ناوراک 17247  نارئاز 
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یمادقا رد  دندومرف ، ادها  نادنمزاین  هب  ار  شیوخ  تالآرویز  هسبلا و  هک  (س ) ارهز همطاف  هرهاط  هقیدـص  ترـضح  زا  يریذـپوگلا 
.دندش لبقتم  ار  نامروشک  سورعون  راهچ  هیزیهج  هیهت  هنادنسپادخ ،

نیمأـت ار  تعاـضب  یب  سورعون  هیزیهج 18  هنیزه  هنادنـسپادخ  مادـقا  کی  رد  دـنرم ، ناتـسرهش  زا  هرامـش 11265  ناوراک  نارئاز 
یـشخبناوت هیریخ  زکرم  زا  دیدزاب  هب  مادقا  یعمج  هتـسد  تروص  هب  جح  يونعم  رفـس  زا  شیپ  نینچمه  ناوراک  نیا  نارئاز  .دندرک 

هنیزه دندرک و  زیراو  هیریخ  هسـسؤم  نیا  باسح  هب  ناموت  رازه  دصراهچ  نویلیم و  ود  غلبم  نآ  زا  سپ  هک  دندوب  هدرک  دنرم  ینهذ 
.دندرک نیمأت  ار  هیریخ  نیا  زاین  دروم  هچراپ  دیرخ  یناموت  رازه  دصشش 

هنیزه نیمأت  (ع ،») لضفلاوبا ترـضح  يراکوکین  داـینب   » هب یلاـیر  رازه  دـصناپ  نویلیم و  هدزون  کـمک  زین  ناوراک 10116  نارئاز 
دصتفه نویلیم و  لهچ  غلبم  هب  هنسحلا  ضرق  باسح  حاتتفا  نآ ، رب  هوالع  رهش ) هعمج  ماما  رظن  تحت  ) دنمتـسم ناوج  تفه  هیزیهج 
.تسا هدوب  ناوراک  نیا  نارئاز  تامادقا  هلمج  زا  لاخلخ  يویلک  نارامیب  هب  یلایر  رازه  دصناپ  نویلیم و  ود  کمک  زین  لایر و  رازه 

نویلیم و کی  کمک  و  (ع ) لضفلاوبا ترضح  ینهذ  نیلولعم  هسسؤم  هب  یلایر  نویلیم  ودو  یس  کمک  مه  ناوراک 10107  نارئاز 
.دناهتشاد قاثیم » هیریخ  هسسؤم   » هب یلایر  رازه  تسیود 

زا رفن  دادعت 120  يارب  یحو ، نیمزرس  رد  تافرع  كرد  هنارکش  نابرق و  دیعس  دیع  ندیسرارف  تبـسانم  هب  ناوراک 35206  نارئاز 
.دندرک كاشوپ  هیهت  هب  مادقا  یتسیزهب  و ...  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  ششوپ  تحت  ياه  هداوناخ 

یتاغوس دیرخ  یناریا و  نارئاز 

هراشا

دنرادروخرب و فرشت  يارب  یلام  تعاطتسا  زا  ًالومعم  ادخ ، هناخ  نارئاز  هک  اجنآ  زا 
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؛ دندرگ یمن  زاب  یلاخ  تسد  ًالومعم  جاجح  تسا ، شرافس  دروم  هدیدنسپ و  يرما  زین  تاغوس  يادها  هیهت و  یمالـسا ، سوماق  رد 
نتخودنا ياج  هب  ار  دوخ  ياهب  نارگ  تاقوا  دنوشن و  جراخ  دیرخ  رما  رد  لداعتم  فراعتم و  دودح  زا  جاجح  هک  تسا  هتسیاش  اما 

.دنهدن رده  هب  اهرازاب  ياهراذگو  تشگ  رد  يونعم ، رجا 

زا دیابن  هاگ  چیه  اما  دوش ، یم  نایانشآ  ماوقا و  یلاحشوخ  ثعاب  تسا و  یمالسا  هنسح  ّتنس  کی  رفس ، تاغوس  هک  تسا  تسرد 
نیا هچ  تشگ ؛ مورحم  رذگدوز  هیام و  نارگ  تصرف  نیا  زا  رازاب ، رد  دوخ  دنمشزرا  تقو  فالتا  اب  دش و  لفاغ  جح  رفس  تمظع 

.دوب دهاوخ  ینامیشپ  ترسح و  بجوم  رفس ، زا  سپ  ًاملسم  هک 

رئاز هاگن  زا  جح  یتاغوس 

طـسوت الاک  يالاب  ّدـح  رد  دـیرخ  زا  ناراگنربخ  اب  ناشیاهوگو  تفگ  رد  اهراب  جـح ، راکردـنا  تسد  یناریا  نالوؤسم  زا  يرایـسب 
رد هاگـشورف  داجیا  هلمج  زا  هدش  هدیـشیدنا  تادیهمت  اه و  هیـصوت  هک  دهد  یم  ناشن  اهرامآ  .دنا  هدرک  داقتنا  هلگ و  یناریا  نارئاز 

.دنک دعاقتم  ناتسبرع  رد  دیرخ  شهاک  يارب  ار  نارئاز  هتسناوتن  یلیخ  نارهت ، هاگدورف 

اب ناشیاهوگو  تفگ  رد  اهراب  جـح ، لقنو  لمح  ییامیپاوه و  نالوؤسم  هژیو  هب  جـح ، راکردـنا  تسد  یناریا  نالوؤسم  زا  يرایـسب 
یناریا نارئاز  طسوت  الاک  دیرخ  نازیم  زا  هک  يرامآ  هلاس  ره  دنا ؛ هدرک  داقتنا  یناریا  نارئاز  طسوت  الاک  يالاب  دـیرخ  زا  ناراگنربخ 

.تسا هدننک  نارگن  دوش ، یم  رشتنم  هنیدم  هکم و  رد 

ای یناغفا و  ناگدنشورف  زا  دنتـسه ، اه  یناریا  ناشیاهالاک  یلـصا  ياه  يرتشم  هک  نیا  رطاخ  هب  ناراد ، هزاغم  رثکا  هنیدم ، هکم و  رد 
.دننک رارقرب  طابترا  اه  یناریا  اب  دنناوتب  رت  تحار  هک  دننک  یم  هدافتسا  یسراف  نابز  هب  طلسم  یکیجات 

ياه هزاغم  ِبرع  ناکلام  دنشابن ، یناریا  نارئاز  رگا  دنیوگ : یم  هدنشورف  ياه  کیجات 
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.دید دنهاوخ  یناوارف  تراسخ  هنیدم  هکم و 

رد هنیدـم و  ياه  نابایخ  رد  يراذـگو  تشگ  رد  رطاخ  نیمه  هب  مینک ؛ وجو  سرپ  نارئاز  دوخ  زا  ار  رما  نیا  لیلد  اـت  میدـش  نآ  رب 
.میدرک وگو  تفگ  ناشیاهدیرخ  هرابرد  اه  نآ  اب  تسالاک  تاغوس و  دیرخ  زکرم  هک  یقطانم  اهرازاب و  نایم 

.تسین فطل  زا  یلاخ  اه  نآ  ندینش  هک  دش  حرطم  نارئاز  يوس  زا  یبلاج  تاکن  اه  هبحاصم  نیا  رد 

مادک ره  هک  تسا  جح  زا  دعب  ياه  ینامهیم  تشگزاب و  ماهغدغد  اهنت  اما  مرادن ، دیرخ  هب  یلیامت  ًاصخش  نم  : » تفگ يرئاز  مناخ 
.دنک رپ  ار  نانآ  هیده  ياج  یتاغوس  هک  دنراد  راظتنا  ًاعطق  دنروآ و  یم  ییوداک  دنیآیم ، یجاح  ندید  هب  یتقو  ماوقا  زا 

مـشاب هتـشادن  یتاغوس  رگا  منک  یم  رکف  مئاد  تسا و  هدرک  ماهفالک  جح  زا  دعب  تاغوس  ینامهیم و  رکف  مدمآیم ، هک  یلوا  زور  زا 
.دور یم  نیب  زا  لیماف  دزن  مرابتعا  وربآ و  مهدب ، کی  هجرد  مک  تسد  ِنانامهیم  هب  هک 

دش روبجم  ًاتیاهن  درک ، دیرخ  هنیدم  هکم و  رد  رالد  رازه  ود  هک  نیا  اب  دوب ، هدمآ  جح  هب  هک  لبق  لاس  ام  ماوقا  زا  یکی  : » تفگ يو 
.دهدب نانامهیم  هب  جح  تاغوس  مان  هب  دنک و  هیهت  نارهت  زا  ار  مالقا  زا  یخرب 

يارب یبسانم  تاغوس  مناوتب  هکلب  ات  میآ  یم  رازاب  هب  لایخ  رکف و  راشف  زا  موش و  یم  نارگن  متفا  یم  اـه  نآ  راـک  داـی  تقو  ره  نم 
« .مرخب ناگتسب 

اما تسا ؛ یعیبـط  يرما  منادـنزرف  يارب  یتاـغوس  دـیرخ  : » تفگ یلوا  زا  عاـفد  هب  دوب ، هدـش  اـم  هبحاـصم  هجوتم  هک  يرگید  مناـخ 
« .دنک یم  هفالک  ار  مدآ  هس  ود و  هجرد  ناگتسب  یبناج  تاراظتنا 

راظتنا یجاح  دـنوریم ، یجاح  ندـید  هب  یتقو  هک  دـییوگب  مدرم  هب  دـیراد ، نویزیولت  همانزور و  هک  امـش  ادـخ  هب  ار  وت  : » تفگ يو 
رد صوصخ  هب  هکم  هنیدم و  رد  رئاز  کی  هک  دییوگب  مدرم  هب  دنشاب ، هتشادن  یتاغوس  راظتنا  اًلباقتم  مه  اه  نآ  درادن و  وداک 
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« .دربب نانآ  يارب  دنک و  هیهت  اج  نیا  زا  یبسانم  تاغوس  دناوت  یمن  دراد و  رارق  يراوشد  طیارش  هچ  رد  جح ، لامعا  قیرشت و  مایا 

یم زورما  هک  يراک  اما  دراد ؛ ام  یمالسا  گنهرف  رد  هشیر  یتاغوس  ثحب  : » تفگ ام  راگنربخ  هب  هاگـشناد ، داتـسا  يدمحم ، ياقآ 
حالـصا دـنیوگ و  یم  تسرد  نارئاز  زا  یخرب  نم  رظن  هب  .دراد  دوجو  اـم  یمالـسا  گـنهرف  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتارف  دوـش ،

یم زاب  شروشک  هب  یتقو  ات  دـننک  حیرـشت  مدرم  يارب  ار  رئاز  کـی  تیعقوم  هک  تسا  ناریا  ياـه  هناـسر  هفیظو  یتاـغوس  گـنهرف 
« .دنشاب هتشادن  نانآ  زا  يراظتنا  مدرم  ددرگ ،

شدوخ اب  رفس  نیا  زا  رئاز  هک  تسا  يا  يونعم  ياهدرواتـسد  يونعم و  تاغوس  جح ، تاغوس  نیرتهب  : » تفگ هاگـشناد  داتـسا  نیا 
شناـنامهیم يارب  دربـب و  شروشک  هب  ار  شدوـخ  يوـنعم  تارطاـخ  دـیاب  ددرگ ، یم  زاـب  جـح  زا  هک  يرئاز  تقیقح ، رد  درب و  یم 

« .دوش حالصا  دیاب  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  تاراظتنا  اما  دنک ؛ وگزاب 

یم هتخورف  یناریا  نارئاز  هب  جـح  مایا  رد  هک  یـسانجا  تیفیک  : » تفگ یم  تسا ، رازاب  رد  شراـک  بسک و  هک  یناهفـصازا  يرئاز 
لجنب سانجا  نارئاز ، رثکا  تسین و  دوش ، یم  هضرع  ناریا  رد  هک  يا  یجراخ  ای  یناریا و  ياهالاک  اب  سایق  لباق  هجو  چـیه  هب  دوش 

« .دنرخ یم  راظتنا  زا  شیب  هوجو  تخادرپ  اب  ار  یتیفیک  یب  و 

يدج میمصت  کی  یلم  حطس  رد  دیاب  ًامتح  يا  هناسر  یگنهرف و  راک  رب  هوالع  یتاغوس ، دیرخ  گنهرف  حالـصا  يارب  : » تفگ يو 
زاین دروم  مالقا  دـناوتب  رئاز  هک  دـننک  ذاختا  یتادـیهمت  ترایز ، جـح و  نامزاس  یناـگرزاب و  ترازو  لـثم  ییاـهداهن  دوش و  هتفرگ 

« .دنک هیهت  یناریا  هژیو  ياه  هاگشورف  زا  ار  یتاغوس 

« .دزاس یم  هدروآرب  ار  رئاز  زاین  زا  یشخب  اهنت  هک  دشورف  یم  ار  یصاخ  سانجا  دهاش  هاگشورف  : » دوزفا ناشیا 

هنوگچ دوشب ، الاک  ملق  تصـش  دیاش  .مینک  تسرهف  دنرخ  یم  یناریا  نارئاز  هک  ار  ییاهالاک  رگا  : » تفگیم يدهـشم  رئاز  یلوسر ،
رادقم نیا  میناوت  یمن  ام  هک  تسا 
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رادـقم نیا  رئاز ، ات  میهد  رارق  رئاز  رایتخا  رد  هدرک و  نیمأت  رتمک  تمحز  اب  بسانم و  تیفیک  تمیق و  اب  یـصاخ  زکرم  رد  ار  ـالاک 
« .دنکن لمحت  يرتشیب  لوپ  اب  ار  یتاغوس  دیرخ  یتخس  هکم  هنیدم و  رد 

تراـسخ رئاز ، نارازه  داـیز  تقو  فـالتا  رب  هوـالع  ناتـسبرع  رد  تاـغوس  دـیرخ  هـک  تـسا  دـقتعم  ینارهت ، يوجـشناد  یتداـعس ،
« .دوش هدیشیدنا  نآ  يارب  یصاخ  ریبدت  تسا  مزال  هک  دنز  یم  روشک  هب  يدایز  يداصتقا 

هتـسب ياهرد  تشپ  یناریا ، نارئاز  زا  يدودـعم  دادـعت  راظتنا  جـح ، رفـس  روآ  جـنر  تاعوضوم  زا  یکی  : » تفگ یم  مق  زا  يدـمحا 
دهاش زونه  اما  تسا ، هدـش  رتهب  یلیخ  هتـشذگ  هب  تبـسن  هلأسم  نیا  هچرگ  تسا ؛ تعامج  زامن  ماگنه  هب  هنیدـم  هکم و  رد  اهزاغم 

« .دوشب نآ  يارب  یساسا  يرکف  دیاب  میتسه و  هدننک  تحاران  ياه  هنحص  نیا  زا  یخرب 

زامن تقو  مناخ ، جاـح  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  یتقو  دوب و  یهاگـشورف  سردآ  ياـیوج  شهارمه ، رئاز  جـنپ  زا  یگدـنیامن  هب  یمناـخ 
ما هتـسناوتن  يزیچ  مراد و  تقو  دـیرخ  يارب  ار  زورما  نیمه  منک و  یم  كرت  ار  هنیدـم  ادرف  نم  ادـخ  هب  : » تفگ دروخ و  اج  تسا ،

«! دور یم  میوربآ  مدرگرب و  یلاخ  تسد  دیاب  مرخب و 

ات دنیامن  ذاختا  هنیمز  نیا  رد  یکرتشم  میمصت  دننک و  تبحص  دیاب  ناتسبرع  ياه  ماقم  اب  ناریا  نالوؤسم  : » تفگیم نارهت  زا  يرئاز 
دنناوتب اه  یناریا  هک  دنشاب  هتشاد  ییاه  هاگشورف  كرتشم ، روط  هب  ای  دهدب و  یناریا  نارئاز  هب  الاک  دیرخ  رد  يزایتما  مه  ناتـسبرع 

« .دننک هیهت  اجنآ  زا  ار  ناشسانجا 

لباـق ناریا  رد  تیفیک ، یتناراـگ و  نتـشادن  تلع  هب  دوـش  یم  هدـیرخ  ناتـسبرع  زا  هک  یقرب  ساـنجا  رثـکا  : » تـفگیم يرگید  رئاز 
رد یکینورتکلا  یقرب و  سانجا  دـیرخ  بقارم  هک  داد  یفاک  تاـعالطا  نارئاز  هب  دـیاب  اـه  هناـسر  قیرط  زا  نیارباـنب  .تسین  هدافتـسا 

« .دنوشن ررضتم  سنج ، دیرخ  زا  سپ  هک  دنشاب  ناتسبرع 

يارب يراعشا  هئارا  اب  یتاغوس ، دیرخ  هرابرد  ار  شرظن  لد ، لها  ناحادم  زا  یناهارف ،
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: دیوگ یم  وا  دنک ، یم  نایب  ام 

دنا هداد  هار  ار  و  تشهب ت -- رد  تسود  يا 

یم دنگو  دـنا س -- هداد  هار  ار  وت  هنیدـم  هضور  رد  نایم  ناز  دوب و  لد  ه  تخوس -- رازه  اهدـص  دـنا  هداد  هاوخلد  ترایز  هناورپ 
تـسامش نم و  ِرمع  تمینغ  ا  هظحل ه -- ن  يا -- دـنا  هداد  هاـج  تلزنم و  راـخ ، هب  اـجنیا  هک  یبـتجم  يور  لـگ  ه  مرو ب -- خ --

دنا هداد  هاگرحس  میسن  اب  ه  يرط ك --- تسا ع -- همطاف  رطع  نطو ، يوس  هب  ام  تاغوس  دنا  هداد  هاتوک  تصرف  هک  نکم  تلفغ 
رب نارئاز  زا  یخرب  : » تفگیم يرئاز  دـنا  هداد  ها  دـنا و گ -- هتفرگ  ام  یها ز  تساـم گ -- صولخ  ردـق  هب  تسود  روضح  ضیف 

نادنزرف يارب  هک  نیا  زا  دنلاحشوخ  دنتسه و  كربتم  دننک  یم  يرادیرخ  هکم  هنیدم و  ياهرازاب  زا  هک  ار  یـسانجا  هک  دنرواب  نیا 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  .دنربیم  هارمه  هب  مارحلادجـسم  و  (ص ) ربمایپ فیرـش  رازم  يوب  رطع و  هب  كربتم  تاغوس  دوخ ، ناگتـسب  و 

« .درادن يداقتعا  چیه  ادخ  هب  هک  دوشیم  دراو  مسینومک  نیچ  هژیو  هب  رگید و  ياهروشک  زا  سانجا  نیا  همه 

رالد اه  نویلیم  جورخ  رما ، نیا  رد  طارفا  اما  تسا ، هدیدنسپ  يرما  جح ، رفس  زا  صوصخ  هب  رفس  زا  تاغوس  ندروآ  تنـس  هچرگا 
دنا هدید  دنا ، هدش  فرشم  جح  هب  نونکات  هک  اه  نآ  .دبات  یمنرب  یمیلس  لقع  چیه  ار  ینونک  يداصتقا  هژیو  طیارـش  رد  روشک  زرا 

.دنرب یم  كربت  ناونع  هب  ار  مزمز  بآ  يرادقم  اهنت  جح ، رفس  زا  رگید ، ياهروشک  نارئاز  زا  يرایسب  هک 

یناریا نارئاز  ینفلت  ياهسامت 

هراشا

رگیدمه لاوحا  عاضوا و  نیرخآ  زا  ات  دننک  یم  یعس  هیوسود  دنراد و  یفطاع  تیساسح  دوخ  نارفاسم  تیعضو  هب  تبـسن  نایناریا 
یکی .دنریگ  یم  هرهب  تسا ، نفلت  هک  یطابترا  هلیسو  نیرت  عیرس  نیرت و  ناسآ  زا  لماعت  نیا  يرارقرب  يارب  ور ، نیازا  دنشاب ؛ ربخاب 

کی يرارقرب  دریگ ، رارق  ناشرایتخا  رد  دنراد  راظتنا  جاجح  هک  یتالیهست  زا 
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.تسا نانآ  ینفلت  طابترا  داجیا  يارب  هفرص  هب  نورقم  عیرس و  مظنم و  ینفلت  متسیس 

گنیمور (1) حالطـصا  هب  اه و  نآ  ندرک  یللملا  نیب  زا  سپ  ناتـسبرع ، هب  ناریا  زا  نارئاز  یـصخش  ياـه  لـیابوم  ندرب  هارمه  هتبلا 
رد .تسا  هدافتـسا  دروم  يدربراـک و  یـشور  دریگ - یم  تروص  يا  هنیزه  چـیه  نودـب  راـکدوخ و  روط  هب  هزورما  هک  نآ - ندرک 
هب هک  دراد  دوجو  ناتـسبرع  دیرخ  زکارم  رد  يدوعـس  لایر  لایر و 200  فلتخم 100  ياه  شزرا  هب  ییاه  تراک  میـس  نآ  راـنک 

دهد و یم  باوج  هفرط  کی  زور  نیدنچ  ات  نآ  زا  عیرـس  هدافتـسا  تروص  رد  دراوم  یـضعب  رد  یتح  دراد و  رابتعا  هام  دنچ  تدـم 
.دوش یم  رارقرب  ًاددجم  متسیس  دش  ژراش  رگا 

اه سامت  کیفارت  شیازفا 

زا ینفلت  ياه  سامت  کیفارت  نازیم  نابآ ) ات 27  هام  نابآ  زا 22  ) ناتسبرع هب  جاجح  مازعا  لوا  زور  شش  رد  دوجوم ، رامآ  ساسا  رب 
.دیسر ربارب  جنپ  زا  شیب  هب  ناتسبرع  هب  ناریا 

قافتا نیا  اب  هک  تسناد  ناموت  هب 167  ناموت  زا 900  لوا ، هارمه  روتارپا  گنیمور  هفرعت  شهاک  ناوت  یم  ار  رما  نیا  لیالد  زا  یکی 
روشک زا  یجورخ  ینفلت  ياه  سامت  کیفارت  نازیم  .دننک  لاعف  ناتـسبرع  رد  ار  دوخ  هارمه  نفلت  ات  دنتـسه  بغار  رتشیب  نانطو  مه 

.دیسر ربارب  ود  زا  شیب  هب  تدم  نیا  رد  زین  ناریا  هب  ناتسبرع 

رد رامآ  نیا  هک  دشیم  ینیب  شیپ  دندوب و  یناتسبرع  ياهروتارپا  گنیمور  تامدخ  زا  یناریا  هارمه  نفلت  هرامش  رازه  تفه  زا  شیب 
.دبای شیازفا  تدش  هب  هدنیآ  ياهزور 

یناریا جاجح  ياهکمایپ  رد  جح » »

Rooming - 1
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رد اـت  دـنکیم  راداو  یهلا  کـسانم  نیا  فیـصوت  هب  ار  يرئاز  ره  يونعم ، رفـس  نیا  زا  یـصخش  هبرجت  یحو و  نیمزرـس  رد  روضح 
عوضوم نیا  هب  لاـسما  جـح  رد  نارئاز  ياـهکمایپ  زا  یـشخب  .دـنک  ناـیب  نارگید  يارب  جـح  زا  ار  دوخ  تشادرب  هلمج ، نیرتهاـتوک 

: مینکیم رورم  ار  اه  نآ  هدیزگ  هک  تسا  هتشاد  صاصتخا 

.هرابود یعورش  حور و  لقیص  یناسنا ، تمارک  داحتا و  ینعی  جح 

.ایند رد  ناسنا  یهلا  حور  یلجت  تسا و  رغصا  زیخاتسر  جح ،

.نورب نورد و  نمشد  تسا ؛ يزیتس  نمشد  یسانش و  نمشد  یناهج  دایرف  جح ،

.تسا مالسا  ناهج  یگتسب  مه  نوناک  جح ،

.تسا يربارب  يردارب و  یگدازآ ، رهظم  جح 

.هار نیا  رد  يرادیاپ  تسا و  دنوادخ  اب  نتسب  نامیپ  جح ،

.تسا ندیسر  ادخ  هب  نتسر و  دوخ  زا  جح ،

.زیخاتسر خزرب و  گرم ، زا  يا  هئشن  تسا و  تمایق  هناشن  جح ،

.تسا نایشرع  اب  نایشرف  هنافراع  دنویپ  نیرتهب  جح ،

.درب یم  رگید  یملاع  هب  ایند  نیا  زا  گرم  نودب  ار  وت  هک  تسا  یتصرف  جح ،

.تسادخ هب  نتسویپ  دوخ و  زا  ندیرب  جح ،

.تسا دنوادخ  تیونعم  رد  ندش  رو  هطوغ  جح ،

.تسا قشع  خلسم  رد  ندش  ینابرق  يارب  ندش  قیال  جح ،

.یهلا فطل  يایرد  رد  تسا  ناج  لد و  حور و  ندروخ  لقیص  جح ،

.ایند هرظنم  نیرتابیز  تسا و  قشع  ياهتنا  ادتبا و  جح ،

.تسا ینامسآ  توکلم  هب  یکاخ  ناسنا  جورع  بکرم  جح ،

.تسا هللا  یلا  ریس  جح ،
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.نید زا  يا  هراصع  تمایق و  زا  کچوک  يا  هولج  تسا ، رشحم  زا  يدامن  جح ،

.تسا یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يرگنزاب  يارب  ییانثتسا  یتصرف  جح ،

.تیغاوط نیطایش و  هیلع  تسا  مالسا  ناهج  کیژولوئدیا  شیامزر  نیرت  گرزب  جح ،

.دنک یم  نومزآ  دشخب و  یم  تمارک  ار  دوخ  نانامهیم  نابزیم ، هک  تسا  یتفایض  جح ،

.تسایفصا رایخا و  همه  هلبق  نتفای  جح ،

.تسا هللادابع  جارعم  هنحص  همه  جح ،
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روشک زا  جراخ  میقم  نایناریا  ب :

هراشا

نیا رد  .دـنراذگ  یم  یحو  راید  هب  اپ  ناهج  فلتخم  ياهروشک  زا  عتمت  جـح  ماـجنا  يارب  لاـس  ره  روشک  زا  جراـخ  میقم  ناـیناریا 
زیزع و مالـسا  هب  هقالع  نآ  دنکرتشم و  زیچ  کی  رد  اما  .دـنراد  دوجو  يداصتقا  یملع و  یگنهرف ، رظن  زا  یفلتخم  دارفا  اه  ناوراک 

.تسا نطو  یتسود  بح و 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  سییر  نانخس 

روشک زا  جراخ  میقم  نایناریا  : » تفگ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  نایناریا  شیامه  رد  یمالـسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  سییر 
.دنوش یم  بوسحم  ناریا  یمالسا  خیرات  ینغ و  گنهرف  ریفس  ناونع  هب  دنراد ، هک  یتیفرظ  هب  هجوت  اب 

تریغ دوجو  هب  مینک ، یم  راختفا  یضارا  تیمامت  ظفح  يارب  یلیمحت  گنج  رد  مالسا  رویغ  ناگدنمزر  دوجو  هب  هک  روط  نامه  ام 
دـننک و یم  عافد  روشک  سیماون  یلم و  عفانم  زا  راختفا و  دوخ  ندـنام  ندوب و  یناریا  هب  هک  روشک  زا  جراـخ  میقم  ناـنطو  مه  دـنم 

« .مینک یم  تاهابم  دنهد ، هولج  هزاوآرپ  ایند  رد  ار  ناریا  مان  ات  دنراد  شالت 

شالت ناریا  رد  : » تفگ روشک  زا  جراخ  نارئاز  عمج  رد  لاـصو » هماـگنه   » شیاـمهرد هبنشراهچ (1)  زور  يوفطـصم ، يدهم  دیس 
روضح اب  مظنم  ياه  تسـشن  لیکـشت  .دوش  رارقرب  نالوؤسم  نطو و  اب  روشک  زا  جراخ  میقم  نایناریا  نیب  یکیدزن  طابترا  دوش ، یم 

« .دنراد هجوت  روشک  زا  جراخ  نایناریا  هب  نالوؤسم  هک  دهد  یم  ناشن  نایناریا  یلاع  ياروش  رد  فلتخم  يارزو 

نالوؤسم نطو و  اب  روشک  زا  جراخ  نایناریا  نایم  يا  هدـش  فیرعت  هدـش و  میظنت  طاـبترا  دراد  ترورـض  : » درک دـیکأت  يوفطـصم 
یهد نامزاس  هطبار  نیا  رارقرب و  روشک 

87 / 9 / 13 - 1
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« .دوش

يارب دـیاب  دارفا  نیا  : » تفگ دـنوش ، یم  بوسحم  نمؤـم  تیلقا  ناوـنع  هب  روـشک  زا  جراـخ  میقم  ناـیناریا  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  يو 
، دننک یم  یگدنز  هک  يروشک  رد  دوخ  يدنورهش  یعامتجا و  قوقح  قاقحا  هاگیاج ، ياقترا 

OGN

« .تسا هجوت  دروم  مهم و  رایسب  روشک  زا  جراخ  رد  نایناریا  ندش  یلکشت  .دنهد  لیکشت  ار  ییاه 
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اهناوراک مود : شخب 

یناریا ياهناوراک  دمآو  تفر  همانرب 

هقیقد  19 تعاس 30 / زاورپ 5363  اـب  عـتمت  جـح  نارئاز  مازعا  تاـیلمع  دـندش و  هروـنم  هنیدـم  دراو  یناریا  نارئاز  زا  هورگ  نـیلّوا 
.دیسر نایاپ  هب  ناهفصا ، زا  یمالسا  يروهمج  ییامیپاوه  هقیقد   22 تعاس 30 / زاورپ 1519  نارهت و  زا  يدوعس  ییامیپاوه 

رد یناریا  نارئاز  ماـمت  نونکا  بیترت ، نیا  هب  .دـندش  دراو  هکم  هب  هدـج  هاـگدورف  زا  بش  هبنـشود (1)  یناریا  نارئاز  هورگ  نیرخآ 
دوخ کسانم  لامعا و  ماجنا  يارب  هتفر  هتفر  زین  لبق  هنیدم  نارئاز  هکم و  رد  دعب  هنیدم  یناریا  نارئاز  مامت  .دـنراد  روضح  ناتـسبرع 

.دوب دنهاوخ  هکم  رد  یناریا  نارئاز  مامت  هجح  يذ  مراهچ  ات  دنوش و  یم  دراو  رهش  نیا  هب  هنیدم  زا 

یجاح .دـندش 5506  دابآرهم  هاـگدورف  دراو  هبنـش (2)  دادماب  هقیقد  یناریا 50  جاـجح  زا  هورگ  نیتسخن  تشگزاـب ، تاـیلمع  رد 
.دنتشگزاب روشک  هب  هرونم  هنیدم  هاگدورف  قیرط  زا  فلتخم  ياهزاورپ  اب  هبنشراهچ (3)  زور  ناوراک ، بلاق 35  رد  یناریا 

رعاشم يوس  هب  اهناوراک  تکرح 

هجح يذ  اب 2  قباطم   87 / 9 / 11 - 1
هجح 1429 يذ  اب 14  قباطم   87 / 9 / 23 - 2

مرحم 1430 اب 3  قباطم  ، 87 / 10 / 11 - 3
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تافرع هب  تمیزع  يارب  یـصاخ  لاح  روش و  اب  هبنـش (1) ، رهظزادعب  زا  یناریا  نارئاز  ياهناوراک  هدش  ماجنا  يزیر  همانرب  ساسا  رب 
.دندرک یط  هدایپ  ار  ریسم  نیا  نارئاز  زا  یخرب  دندش و  هدامآ 

تارمج زور  نیرخآ  رد  انم ، رد  هتوتیب  بش  ود  دـندرک و  تکرـش  هبقع  هرمج  یمر  رد  همانرب ، ساـسارب  هبنـشود  زور  یناریا  نارئاز 
نیرخآ ندروآ  اج  هب  زا  دعبات  دنتشگزاب ، هکم  هب  كرت و  ار  انم  رهظ ، ناذا  زا  سپ  دندرک و  یمر  ار  یبقع  یطسو و  یلوا ، هناگ  هس 
.دننک لیمکت  ار  دوخ  لامعا  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  هورم ، افص و  نیب  یعس  فاوط ، زامن  فاوط ، لماش : جح  کسانم  زا  هلحرم 

زا زور  هنابـش  تاـقوا  ریاـس  رد  نارئاز  زا  یخرب  تسا ، یعرـش  بش  همین  اـت  برغم  ناذا  زا  اـنم  رد  هتوتیب  ناـمز  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب 
انم نیمزرس  رد  هرابود  ودنداد  ماجنا  ار  کسانم  ینایاپ  لامعا  مارحلادجسم  همرکم و  هکم  هب  تشگزاب  اب  دندرک و  هدافتـسا  تصرف 

.دندش رضاح 

همرکم هکم  هب  نازابناج  ناوراک  دورو 

، همرکم هکم  داتـس  لابقتـسا  دروم  همرکم ، هکم  هب  دورو  ودب  رد  دـندش و  همرکم  هکم  دراو  نازابناج  ناوراک  هبنشجنپ (2)  زور  رد 
رارق رهـش  نیا  رد  رقتـسم  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  نـالوؤسم  ناریا و  يرگ  لوسنک  هدـنیامن  هکم ، داتـس  هناـگ  ُهن  قطاـنم  نـالوؤسم 

.دنتفرگ

تالکشم ات  دوب  رقتسم  اه  نآ  لته  ِلحم  رد  ناوراک ، نیا  لماک  رارقسا  ات  همرکم  هکم  داتس  سییر  ناوراک ، نیا  لابقتسا  مسارم  رد 
.دنک فرطرب  ار  نازابناج  یلامتحا 

دراو رگید ، ياـهروشک  نارئاز  هدز  تریح  مشچ  شیپ  رد  عـتمت  هرمع  لاـمعا  ماـجنا  روـظنم  هب  رارقتـسا  زا  سپ  نازاـبناج  ناوراـک 
.دندش مارحلادجسم 

ناتسبرع رد  هجح  يذ  اب 8  قباطم  ، 87 / 9 / 16 - 1
.هدعق يذ  اب 28  قباطم   87 / 9 / 7 - 2
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  نانخس 

ادهش هداوناخ  عمج  رد  فلا :

نینچمه دراد و  دوـخ  رد  ار  ادهـش  ياـه  هداوناـخ  زا  رفن  هدـفه  رگراـثیا و  هـک 23  ناوراـک 35221  يوس  زا  ادهـش  دوبداـی  مسارم 
.دش رازگرب  دنراد ، روضح  نآ  رد  ادهش  ياه  هداوناخ  زا  نت  تشه  رگراثیا و  هدزناپ  هک  دادادخ  هللادی  ناوراک 

ياقب اهنت  هن  زورما  : » تفگ دش  رازگرب  همرکم  هکم  رد  هک  یمسارم  رد  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن 
رد نانبل  هللا  بزح  يزوریپ  نآ  هنومن  دنتـسه و  یمالـسا  يروهمج  يادهـش  ریثأت  تحت  ناـهج  همه  هکلب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 

« .تسا تمواقم  هزرابم و  ياه  نادیم  ریاس  هزور و  گنج 33 

هروطـسا ادهـش ، نوخ  تکرب  هب  : » تفگ هکم  رد  مق  يادهـش  هراودای  مسارم  رد  ناـیمیحر  نسحدـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح 
لوفا لاح  رد  اکیرمآ  تردق  ادهش ، نوخ  یمالسا و  بالقنا  تکرب  هب  دش و  هتسکش  هللا  بزح  طسوت  هقطنم  رد  لیئارسا  هلاس  هاجنپ 

« .تسا هتسکش  زورما  وا  تهبا  هک  روط  نامه  تسا ،

لیلد هب  ناریا  رد  داژن  يدـمحا  رگا  دـسر و  یم  شوـگ  هب  اـکیرمآ » رب  گرم   » راعـش نـینط  اـیند  هـمه  زا  زورما  : » درک حیرـصت  يو 
وا هب  دـنرب ، یم  یپ  زواچ »  » ییاکیرمآ ّدـض  عضاوم  هب  مدرم  یتقو  مه  نیتال  ياکیرمآ  رد  دروآ ، یم  يأر  ییاـکیرمآ  ّدـض  عضاوم 

« .دنهد یم  يأر 

رفنت اـکیرمآ  زا  روشک  نیا  مدرم  هیکرت 85  رد  هدـمآ  لمع  هب  ياه  یجنـسرظن  قبط  : » درک ناشنرطاخ  يربهر  مظعم  ماـقم  هدـنیامن 
گنج بـالقنا و  رد  اـم  يادهـش  نوـخ  درک و  همیب  ار  مالـسا  ـالبرک ، دیهـش  نوـخ 72  .تسامـش  يادهـش  تکرب  هب  نیا  دـنراد و 

« .درک هدنز  ار  مالسا  یلیمحت ،

تخادرپ و ادهش  زا  یتارطاخ  رکذ  هب  یناجریم  دمحم  رادرس  مسارم  نیا  رد 
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.دش ادها  ادهش  ياه  هداوناخ  هب  دوبدای  مسر  هب  ییایاده  نینچمه 

نازابناج ناوراک  رد  ب :

زا يوضع  راثن  اب  نازابناج  : » تفگ دش و  رـضاح  نازابناج  ناوراک  رد  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدـنیامن 
« .تسا تلیضف  نانآ  يارب  همه  اه  نیا  دنوش و  یم  لمحتم  ار  ندش  دیهش  جنر  لاس  نایلاس  ندب ،

ره امش  هدرک ، سمل  تداهش  لاح  رد  دیهش  هک  یتلیضف  : » تفگ ناشیا  هب  باطخ  جح  هب  یمازعا  نازابناج  عمج  رد  نایمیحر  ياقآ 
.دینک یم  داهج  نمشد  اب  دیا و  هتسشن  رگنس  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دیتسه ، رچلیو  يور  هک  الاح  دینک و  یم  سمل  ار  نآ  هظحل 

یقاب هشیمه  يارب  دیا ، هداد  ادخ  هار  رد  هچنآ  تسا و  ینآرق  تایآ  دهد ، یم  یهاوگ  راثیا  ریسم  رد  ار  امش  تابث  يرادیاپ و  هک  نآ 
تـسرد مهف  نآ و  رد  ربدـت  نآرق ، توالت  ادـخ ، هناخ  رانک  رد  تداـبع  نیرتهب  : » تفگ همادا  رد  ناـیمیحر  .دوب » دـهاوخ  رادـیاپ  و 

« .تسا

روما دیهـش و  داینب  يوس  زا  ییایاده  دـش ، رازگرب  همطاف 8  ترـضح  یلع و  ترـضح  جاودزا  زور  لاس  تبـسانم  هب  هک  مسارم  نیا 
.دش ادها  نازابناج  نارسمه  هب  دوبدای  مسر  هب  نارگراثیا 

يور ناسنا  نویلیم  اهدص  هب  ماما  درک ، هدنز  ار  ایند  ماما  : » تفگ هرـس ) سدـق  ) ماما ترـضح  یگدـنز  زا  یتارطاخ  رکذ  اب  نایمیحر 
« .تسایند رسارس  رد  شخبیدازآ  ياه  تکرح  نآ  هنومن  داد و  هرابود  تایح  نیمز  هرک 

ناهج ندش  دنم  تردق  رگید  يوس  زا  میتسه و  تردق  هکیرا  زا  اکیرمآ  ندیـشک  نییاپ  هب  دهاش  وس  کی  زا  ام  : » درک حیرـصت  يو 
« .تسا نازابناج  راثیا  ادهش و  نوخ  ماما و  ییایحیسم  سفن  تکرب  زا  نیا  میدهاش و  ار  مالسا 

اعد و مسارم  عیقب  ناتسربق  نیمرحلا و  نیب  رد  ریگ  مشچ  روضح  اب  نازابناج  ناوراک 
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.دندرک داجیا  ار  یصاخ  یناحور  تلاح  عیقب ، رانک  هشوگ و  رد  رارقتسا  اب  رازگرب و  ار  عیقب  همئا  ربمایپاب و  عادو 

یگنهرف تالوصحم  هاگشیامن  زا  یشرازگ 

هراشا

ياهلاس رد  هثعب  یگنهرف  درک  يور  هب  هجوت  اب  اما  درادـن ؛ ینادـنچ  هقباس  جـح  مسوم  رد  یگنهرف  تالوصحم  هاگـشیامن  يرازگرب 
.دش لابند  رتیدج  هاگشیامن  نیا  يرازگرب  لاسما ، هژیو  هب  ریخا ،

شزومآ تنواعم  ریخا  ياهیزیرهمانرب  اب  هک  تسا  نیا  فاصنا  اما  میراد ، شیپ  رد  ینالوط  هار  بولطم  هطقن  هب  ندیسر  يارب  هچرگا 
یّمک و ظاحل  زا  لبق ، لاس  هب  تبـسن  یگنهرف ، تالوصحم  ترایز ، جـح و  نامزاس  يراکمه  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  و 

.تسا هتشاد  يریگ  مشچ  دشر  یفیک 

راثآ هنومن  هاگشیامن  نیا  رد  .دوش  یم  هئارا  دشاب  يدعب  ياه  ماگ  يارب  هیاپ  وگلا و  دناوتیم  هک  هاگشیامن  نیا  زا  یـشرازگ  اجنیا  رد 
: دوب هدش  هئارا  لیذ  ياهروحم  اب  هفرغ  رد 16  جح  ياه  ناوراک  یگنهرف 

ادهش . 1

يرگراک زور  همانرب 30  . 2

ریدقت ياه  حول  . 3

یحیرفت یشزومآ و  يودرا  . 4

یشزومآ تاوزج  روشورب  . 5

تالاقم تارطاخ و  . 6

زامن ینآرق و  ياه  تیلاعف  . 7

تاقباسم . 8

ینارمع یگنهرف - ياه  تیلاعف  . 9

تایرشن . 10
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نارئاز تغارف  تاقوا  . 11

(ع) نیموصعم همئا  نانخس  زا  يزارف  . 12

رایس هناخباتک  . 13

جح نییبت  . 14

یکینورتکلا تاعالطا  . 15

ناکدوک یشاقن  . 16

( ادهش  ) هرامش 1 هفرغ 

هدنام ياجرب  ياهراگدای  ادهـش و  ریواصت  اب  هک  دوب  سدـقم  عافد  نامیا و  ياه  هروطـسا  راثیا و  ياه  هژاو  لگ  زا  يدامن  هفرغ  نیا 
.دوب روشحلس  نانخس  یبارتوبا و  ناگدازآ ، رادرس  زا  يریوصت  نینچمه  اه و  هیفچ  دنب و  یناشیپ  كالپ ، دننام : نانآ  زا 

نارود هب  یبقن  درک و  یم  بوذجم  ار  هدـننیب  هک  دوب  ریواصت  نیا  شنیچ  عون  ناوارف و  تیونعم  هفرغ ، نیا  یـساسا  ياه  یگژیو  زا 
.دش یم  هدید  ریواصت  رد  ًاضعب  زین  یحو  نیمزرس  ادهش و  نیب  طابترا  دوب ؛ سدقم  عافد 

ياه نلاس  رد  دوب ، ناـنآ  یتسیز  هداـس  زا  یکاـح  هک  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  هب  ناگدـنمزر  ریواـصت  يراـتفر ، يوگلا  ناونع  هب  یتح 
ناقـشاع راید  يوس  «، » میزومایب ادهـش  زا   » ناونع تحت  یبلطم  ای  دشاب  هتـشاد  ییوگلا  تلاح  ات  دوب  هدش  بصن  ناوراک  يروخاذغ 

ناوراـک 133280 تاراـکتبا  زا  راـک  نیا  .دوب  مه  ادهـش  رگید  تمه و  دیهـش  نارمچ و  دیهـش  زا  يریواـصت  میور ،» یم  اـنم  هب  ور 
.تسا يرفص  دمحا  ناهفصا - ندیرف 

ادهش و هداوناخ  زا  رکـشت  ریدقت و  يارب  يا  هچراپ  دراکالپ  دوب و  هدش  باختنا  ادهـش  زا  ناوراک 13439  طسوت  ییاهرنب  نینچمه 
.تشاد دوجو  رگید  يادهش  زا  یگنر  ياهرتسوپ  نینچمه 

هک دوب  هدرک  هدامآ  همرکم  هکم  نینوخ  هعمج  يادهش  دای  هب  يرنب  ناوراک 37163 ،
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.تشاد همانرب  نیا  اب  یبوخ  بسانت 

نیا ياضعا  و  دنتسه » ناریا  رادتقا  رهظم  ادهش  اریز  رتابیز ، ادهش  اب  هارمه  جح  یلو  تسابیز ، جح   » هلمج نیا  اب  ابیز  رایسب  يرتسوپ 
هدمآ درگ  گرزب  رتسوپ  نیا  رد  ادهش  نیا  همه  ریواصت  دندوب و  هدش  دیهـش  کی  هرایزلا  بئان  هارمه و  مادک  ره  ( 19308) ناوراک

یبحتـسم لامعا  نانآ  فرط  زا  .دندوب و  هدرک  باختنا  هاوخلد  هب  ار  يدیهـش  مادـک  ره  دوخ و  ناوراک  ياضعا  همه  دادـعت  هب  دوب ،
.دنداد یم  ماجنا 

دیهـش همان  تیـصو  دوب و  هدـش  هتـشاگن  ناوراک  يادهـش  هداوناـخ  يارب  ناوراـک 24225  طـسوت  زین  يریدـقت  ياـه  حول  نینچمه 
ار ناگدـنیآ  هار  نازورف  یغارچ  نوچ  مه  دیـشخرد و  یم  هاگـشیامن  رد  ماـمت  ییاـبیز  هب  زین  ناوراک 17693  زا  ییاضر » ناحبـس  »

.تخاس یم  نشور 

رد ار  دوخ  ناوراک  هداوناخ  يادهـش  ینعی  دوخ ؛ ینامـسآ  نارفـسمه  دنتیرـشب ،» لفحم  عمـش  ادهـش   » هلمج اب  مه  ناوراک 20199 
.دنداد یم  ماجنا  یبحتسم  لامعا  اه  نآ  زا  تباین  هب  هدرک ، یحارط  ابیز  يرتسوپ 

( هزور ياه 30  همانرب   ) هرامش 2 هفرغ 

هب فلتخم  تاعوضوم  اب  ار  نایناوراک  زا  ییاوتحم  اب  عونتم و  راثآ  هکدوب  هاگشیامن  ياه  هفرغ  نیرترابرپ  نیرت و  عونتم  زا  هفرغ  نیا 
: زا دندوب  ترابع  نآ  ياه  هنومن  .دوب  هتشاذگ  شیامن 

ناوراک 13443. ییارجا ، یگنهرف و  رامشزور  رتفد 

ناوراک 17620. رثوک ، جح  رامشزور 

ناوراک 35133. قشع ، رفس 

ناوراک 24204. لماوع ، فیاظو  حرش 

جح 120200. ناوراک  ییارجا  یگنهرف و  ياه  همانرب 

ناوراک 17779 و 170802. جح ، یگنهرف  هزور  همانرب 30 
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ناوراک 13429. یگنهرف ، عماج  همانرب 

ناوراک 35206. لماوع ، ریدم و  ياهراک  هار 

.13328 نایناریا ) جح  يامنهار  ) میورب جح  هب  هنوگچ 

ناوراک 27111. عتمت ، جح  رفس  همانرب 

ناوراک 13423. ادهش ، اب  همان  قاثیم 

ناوراک 13423. داشرا ، هورگ  تابوصم  رتفد 

ناوراک 13423. یگنهرف ، يراوش  تاسلجتروص  رتفد 

(. نآرق هنازور  توالت  همانرب  ناوراک 13423( میهاربا ، ياپ  هباپ 

ناوراک 13423. یگنهرف ، تیلاعف  شرازگ  رتفد 

ناوراک 13423. ناگرزب ، همئا و  نانخس  اه و  مایپ 

تیعقوم هبعک ، یقفا  شرب  تافرع ، هشقن  عادولا ، هجح  ریسم  هنیدم ، هکربتم  نکاما  دحا ، ردب و  هوزغ  لماش : هشقن  يامنهار  نینچمه 
فئاط و ییایفارغج  تیعقوم  نآ ، داعبا  مرح و  دودـح  هبعک ، داعبا  قدـنخ ، هقطنم  ادـخ ، لوسر  ترجه  ریـسم  انم ، هقطنم  مزمز ، هاچ 

.جح ياه  تاقیم  ناتسبرع ، هریزج  هبش  هشقن  هکم ، هب  تبسن  هدج 

( ریدقت ياه  حول   ) هفرغ 3

روما رد  لاـعف  روـضح  جاودزا ، مسارم  ییاـپرب  نوـچمه : يدراوـم  يارب  هک  هنوـمن  هدـیزگرب و  نارئاز  هب  ریدـقت  ياـه  حوـل  لـماش 
ابیز ياه  هتشون  طخ  اب  عونتم  ییاه  حول  رد  هک  نآ  دننام  یحو و  نیمزرس  رد  روضح  قیفوت  لامعا و  نایاپ  یناسردادما ، یگنهرف و 

.دوب هدمآرد  شیامن  هب  اوتحمرپ  و 

( یحیرفت یشزومآ و  يودرا   ) هفرغ 4

ات هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هللا  تیب  نارئاز  يارب  فّرـشت  زا  لبق  یحیرفت ، یـشزومآ - عونتم  ياـهودرا  فلتخم ، ياـه  ناوراـک  تمه  هب 
.دوش نارئاز  رتشیب  یلدمه  تیمیمص و  ثعاب 
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زا ییاهراک  هنومن  هطبار  نیا  رد  .دوب  نآ  دننام  جح و  هتفه  تسـشن  رد  روضح  نینچمه  یترایز ، یندید و  نکاما  لماش  اهودرا  نیا 
.دوب هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  ناوراک 10106  ناوراک 24204 و  ناوراک 38316 ، دیحوت 24225 ، ناوراک 

( یشزومآ تاوزج  روشورب و   ) هفرغ 5

کـسانم ییامزآدوخ  زا  دنچ  يدراوم  دوب و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یهیجوت  یـشزومآ - فلتخم  ياهروشورب  تاوزج و  هفرغ  نیا  رد 
عتمت 1387. جح 

زا لبق  نارئاز  تسیل  کـچ  ناوراک 16133 ، فوقو ؛ هماـن  هژیو  ناوراک 38316 ، جـح ؛ ناـفرع  لـالز  زا  يا  هعرج  ناوراک 1779 ،
؛ رادومن بسح  رب  ناوراک  تاعالطا  ناوراک 24267 ، یحو ؛ نیمزرس  نایهار  ناوراک 10117 ، رئاز ؛ هارمه  ناوراک 24225 ، رفس ؛

یتسار هب  هک  تشاد  اه  ناوراک  زا  یـضعب  هدـش  باـسح  يزیر  هماـنرب  زا  ناـشن  دروخ و  یم  مشچ  هب  نآ  دـننام  ناوراک 13437 و 
.دندوب ریدقت  هتسیاش 

( تالاقم تارطاخ و   ) هرامش 6 هفرغ 

یندـناوخ و دوخ ، عون  رد  هک  دوب  هدـش  هضرع  ناشدوخ  ملق  هب  نارئاز  يونعم  یحور و  تالوحت  رییغت و  اه و  هیوگاو  هفرغ  نیا  رد 
هاتوک یتالاقم  هجح  يذ  يرمق  ياه  تبسانم  يارب  جاجح  زا  یضعب  ًانمض  .تشاد  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  یکاپ  افـص و  زا  تیاکح 

ای ادخ  هب  يا  همان  ناونع  تحت  هک  دوب  نارئاز  نادنزرف  زا  یضعب  ياه  هتشون  هجوت ، بلاج  هتکن  .دندوب  هدرک  هدامآ  هدافتـسا  لباق  و 
.دوب یهلا  نما  مرح  نارئاز  همه  ناشنیدلاو و  اب  نادنزرف  نیا  یبلق  یهارمه  رگ  ناشن  هک  اهاعد ، سامتلا  اه و  هیصوت  ای  (ص ) ربمایپ

( زامن ینآرق و  ياه  تیلاعف   ) هرامش 7 هفرغ 

، درک یم  هجوت  بلج  همه  زا  شیب  هک  هچ  نآ  دوب و  ینآرق  راونا  هب  رونم  هفرغ  نیا 
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یـسراف همجرت  یبرع و  نابز  اب  ابیز  رایـسب  يوحن  هب  ابیز ، ییاهرتسوپ  رد  ینآرق  ياه  هزومآ  زا  هتفرگرب  یقالخا  ياهدیابن  اهدیاب و 
زا نشور  يریوصت  زین  یگدنز  ياه  هیآو  یگدنز  نآرق و  رگید  تمـسق  رد  .دوب  هدـش  هدامآ  طبترم  رعـش  هعطق  کی  یـسیلگنا و  و 

.داد یم  تسد  هب  یگدنز  باتک 

نآرق متخ  کی  عومجم  رد  ءزج و  کی  هنازور  اه  ناوراک  زا  يرایـسب  رد  لاسما  هک  دـیجم ، نآرق  هناـگ  یـس  ياـهءزج  رگید  هتکن 
متخ يارب  یحرط  عومجم  رد  جاجح و  طسوت  ینآرق  تایآ  توـالت  باـختنا و  يارب  ییاـه  تراـک  رگید  یناوراـک  رد  .دـش  ماـجنا 

.تسا هدوب  رظن  دروم  رایسب  زین  زامن  هب  بیغرت  قیوشت و  ینآرق ، ياه  هزومآ  نایم  زا  هدش و  هئارا  نآرق 

( هقباسم یس  زور  یس   ) هرامش 8 هفرغ 

زا کسانم  نومزآ  اه : نآ  هلمج  زا  .دوب  نایناوراک  لاح  ياضتقم  طیارش و  اب  بسانتم  یگنهرف  نوگانوگ  تاقباسم  لماش  هفرغ  نیا 
(ع) موصعم زا  یتیاور  هدـش ، کیکفت  مراـکم  ياـعد  یمالـسا و  فراـعم  زا  هقباـسم  یـس  زور ، یـس  جـح ، روصم  کـسانم  باـتک 

.دوب یخیرات و ...  نکاما  زا  هنیدم  هکم و  هرابرد  یتاعالطا  دیناد ، یم  ایآ  هنیدم ، هکم و  اب  بسانتم 

( ینارمع یگنهرف - ياه  تیلاعف   ) هرامش 9 هفرغ 

، دوب هدـش  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  هک  هچ  نآ  تشاد و  یهلا  يونعم و  ییوـس  تمـس و  ناـیناوراک  ینارمع  یگنهرف و  تکرح  ًاـفاصنا 
ناشیاه تیلاعف  مها  هدمآ ، ارجا  هب  ناوراک 10111  هلیـسو  هب  هک  يا  هنومن  رد  .دوب  ادخ  هناخ  جاجح  تایونعم  قیمعت  هدـنهد  ناشن 

: تسا هدش  میسرت  نینچ 

هب مورحم  هداوناخ  هدراهچ  هب  یناسرزاگ  یشک و  هلول  بآ  روتنک و  نیمأت  هیهت و  . 1
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(. (ع موصعم هدراهچ  تین 

.لاس جنپ  تدم  هب  (ع ) ابع لآ  نت  جنپ  تین  هب  هتفایدنویپ  هزات  جوز  ود  هب  نهر  هراجا و  تروص  هب  نکسم  هنیزه  نیمأت  . 2

.ناوراک ریدم  نیعم و  يراکمه  اب  نارئاز  زا  یکی  هداوناخ  نیب  هلاس  نیدنچ  فالتخا  لح  تهج  رد  شالت  . 3

.تسا هدوب  هارمه  تیقفوم  اب  هللادمحب  هک  كرت  يارب  ردخم  داوم  هدننک  فرصم  نارئاز  زا  رفن  ود  اب  یلدمه  يراکمه و  . 4

شوپب دیپس  ، » نآ رانک  رد  ابیز  ینتم  اب  دـنریم ،» یم  تاقیم  رد  اه  نم   » ناونع تحت  ابیز  ییاهرتسوپ  رد  اه  تیلاعف  زا  رگید  عاونا  رد 
نینچمه و  (ع ) ناموصعم ایبنا و  نابز  زا  اه  نیرتابیز  ناونع  تحت  يرتسوپ  ینآرق و  ياه  ینتسناد  اه و  هتکن  روآرد ،» ار  تا  هماج  و 

اـه و هنیزه  رد  لادـتعا  يارب  یگدـنز  رد  تسرد  يزیر  هماـنرب  يارب  يا  هیـصوت  یگدـنز ، رتویپماـک  ناوـنع  تـحت  يرگید  رتـسوپ 
.دوب یگدنز  رد  نارگید  دنم  شزرا  دیفم و  براجت  زا  هدافتسا 

دزـشوگ یتسرد  هب  دـشاب  هتـشاد  رئاز  کی  دـیاب  هک  ار  یفیاظو  ایآ ؟»  » ناونع تحت  رتسوپ  اب  یتـالاؤس  حرط  اـب  زین  ناوراک 38316 
.دوب هدومن 

( تایرشن  ) هرامش 10 هفرغ 

، هتفه مایا  رکذ  زور ، ثیدـح  لـماش : يا  هیرـشن  ناوراک 19377  دوب ؛ اوتحمرپ  اـبیز و  رایـسب  يراوید  ياـه  هیرـشن  لـماش  هفرغ  نیا 
 ... دیناد و یم  ایآ  کسانم ، زور ، لاؤس  عونتم ، نکاما ، یفرعم  زور ، تبسانم  یندینـش ، دنپ  یتشادهب ، مایپ  دومنهر ، یعرـش ، میوقت 

اب دـنتفرگ و  یم  رظن  رد  هنازور  ار  یبلطم  بسانت  هب  نیواـنع  نیا  زا  کـی  ره  لـیذ  رد  دوب و  هدرک  هداـمآ  ناوراـک  ییارجا  روما  هک 
.دنتشاذگ یم  شیامن  هب  گرزب  یعطق  رد  نایناوراک  هب  یپیات  تروص  هب  هلصوح و  تقد و 
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ییارجا و همانرب  ادهش ، نامدای  تاعوضوم  اب  یموبلآ  تروص  هب  ار  دوخ  همانزور  ناوراک 19377 ، نوچمه  زین  نایناوراک  زا  یضعب 
اب اشگ ، لکـشم  دیلک  ناونع  تحت  اوتحمرپ  ییاه  هگرب  کت  رگید  یـشخب  رد  .دندوب  هداد  هئارا  يرمق  میوقت  هزور و  یـس  یگنهرف 

.دوب هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  ناوراک 13443  طسوت  نآ  دننام  راظتنا و  هنیدم ،

ناوراک هب  طوبرم  یتاعالطا  نارئاز ، ياه  هتشون  تسد  زا  هدافتسا  اب  ناوراک 17632  هک  دوب  رگید  يراک  هعومجم  مان  مه  مینست » »
ياهدیابن دیاب و  تیریدم و  مایپ  اتسار  نیا  رد  زین  ناوراک 17905  نینچمه  .دوب  هدرک  هدامآ  ییاور  ینآرق و  ياه  هشیدنا  جیورت  و 

.دوب هداد  هئارا  یموبلآ  ابیز و  يا  هعومجم  رد  ار  رفس 

ناوراک 17763 طسوت  نکاما  یفرعم  ناوراک ، همانرب  اـه ، هاگدـید  ینآرق ، ياـهاعد  هب  یهاـگن  هناـخ ، نیلوا  ناونع  تحت  اـه  نیلّوا 
اه نآ  ناوراک ، هقیلس  قوذ و  اب  نارئاز  هک  ناوراک 13439  طسوت  رفسمه  یلخاد  تایرشن  زا  يا  هدیزگرب  نینچمه  .دوب  هدش  هئارا 

هـشقن ياـمنهار  ثیدـح و  یـس  رب  لمتـشم  یتارطاـخ  هچرتـفد  ًانمـض  .دـندوب  هدومن  مهارف  ار  نآ  ياوتحم  هدرک ، ییارآ  هحفـص  ار 
.دوب هدش  هیهت  زین  ناتسبرع 

ناوراک يادهـش  سکع  يربهر ، ماما و  مایپ  نآرق ، هیآ  لـماش  نآ  ياوتحم  هک  دوب  هدرک  اـیهم  ار  قشع » همانرفـس   » ناوراک 13328
هلاس ینـس 61  نیگنایم  اب  نانآ ، شیوگ  ناوراک و  هرابرد  يرـصتخم  داشرا ، هورگ  یگنهرف و  ياروش  ياضعا  لـماوع ، یفرعم  اـه ،

تفر و ناـمز  لـته و  نفلت  سردآ و  لغـش و  داوس و  رادوـمن  نارئاز ، ینـس  رادوـمن  دوـمن ، یم  راوـشد  رایـسب  ار  یگنهرف  راـک  هک 
هچرتـفد اـهتنا ، رد  دـننک و  یم  تبحـص  سور ) ) یجرگ يرل و  یکرت ، یبرع ، یـسراف ، ناـبز  جـنپ  هب  هک  ینارئاز  یماـسا  تـشگرب ،

لامعا هبـساحم  ادـخ و  یگدـنب  ناونع  تحت  هنازور ، ییامزآدوخ  همانراک  ابیز  رایـسب  هتکن  .رگید  يروآون  تارطاخ و  تشاددای و 
.دومن یم  هجوت  بلاج  ریظن و  یب  دوخ  عون  رد  هک  دوب 

( یبحتسم لامعا  اب  نارئاز  تغارف  تاقوا  يزاس  ینغ   ) هرامش 11 هفرغ 
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يور هبور  میطح ، مارحلادجـسم ، لامعا  فلتخم  ياه  تمـسق  هب  طوبرم  ياهاعد  ییادـف ) فیرـش  ناوراـک 17965( هفرغ ، نیا  رد 
، الط نادوان  ریز  افص ، هوک  لامعا  ناورذاش ، زمرق  گنس  هفص ، يوکـس  دجـسم ، طایح  ینامی ، نکر  لیعامـسا ، رجح  هبعک ، ناکرا 

دوخ اب  ات  دوب  هدـمآرد  جاجح  يارب  لمح  لباق  کچوک و  یتراک و  تروص  هب  مارحلادجـسم  يدورو  ِرد  اـعد ، تباجتـسا  ياـهاج 
، همرکم هکم  لامعا  ياه  باتک  ندرک  هدرـشف  رگید ، ياـهراک  زا  .دـنناوخب  ار  نآ  ياـهاعد  مزـال  دراوم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  هارمه 

.تسا هتفرگ  رارق  نارئاز  رایتخا  رد  هدمآرد و  يا  هحفص  ود  تروص  هب  رفس  همان ، ترایز  جح ، رارسا  هنیدم ، دجاسم 

:( نیموصعم همئا  نانخس  زا  يزارف   ) هرامش 12 هفرغ 

رد تاـنیب  تاـیآ و  دوب : هداد  ماـجنا  ار  ریز  راـک  يدرجورب ، یکین  ربکا  یلع  ياـقآ  ناوراک 18117  يرایتخب ، لاحمراهچ و  ناتـسا 
ریوصت هب  تایاور  ینآرق و  تایآ  اب  ار  هدمآ  همرکم  هکم  رد  هک  یلامعا  نکاما و  هیلک  ثیدـح ، نآرق و  يامیـس  رد  یحو  نیمزرس 

، رعـشم تافرع و  ریوصت ، اب  یعـسم  ثیدح ، بلاق  رد  لیعامـسا  رجح  یـسیلگنا ، یـسراف و  همجرت  اب  هکم  یفرعم  لثم  دوب ، هدیـشک 
ربیخ ردب و  دحا و  گنج  ثیدح ، نآرق و  يامیس  رد  هرونم  هنیدم  یسیلگنا و  یسراف و  همجرت  هیآ و  اب  روث  راغ  یفرعم  روط  نیمه 

.دوب هدش  هیارا  ابیز  یبلاق  رد  ابق  دجسم  یفرعم  یسیلگنا و  یسراف و  همجرت  اب 

یگدـنز و زا  يرـصتخم  (ع ،) میهاربا توبن  راودا  یمیهاربا ، تئارب  لـحارم  لـماش  یگدـنز ، ياـمن  هلبق  (ع ) میهاربا رگید ، عوـضوم 
.دوب (ع ) میهاربا ترضح  لماکت  تیاهن  تماما و 

لیعامسا و رجاه و  یگدنز  لیعامسا ، ترضح  یفرعم  نوچ : یتاعوضوم  اب  دیحوت ، راس  هیاس  رد  لیعامسا  ترضح  رگید : عوضوم 
.ترضح نآ  اب  طبترم  تاعوضوم 

، رجاه نادنزرف  رجاه ، یفرعم  یتسه ، يوجو  تسج  رد  رجاه  ناونع  اب  یعوضوم 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


344 ص :

.دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  اب  طبترم  تاعوضوم  نز و  ماقم 

هب تبـسن  ناشیا  تازایتما  هبعک ، رد  ناـشیا  دـلوت  و  (ع ) یلع یفرعم  هبعک ، دـنزرف  ناونع  هب  (ع ) یلع ترـضح  یفرعم  رگید  عوضوم 
.دوب ناشیا  هب  بوسنم  یثیداحا  اه و  هدیرفآ  ریاس 

ناماما نآ  ياه  یگژیو  ماما ، دوخ  یفرعم  البرک ، هثداـح  رد  ناـشیا  شقن  داجـس 8 و  ماما  نسح و  ماما  ناونع  تحت  مه  یعوضوم 
.دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد 

اب هارمه  تدالو  تینهت  ردارب ، زا  تیامح  دیزی ، اب  تعیب  مدع  اهدادخر ، دلوت ، لماش : دیحوت : ینابرق  (ع ) نیسح ماما  يدعب  عوضوم 
.دوب ناشیا  یکدوک  نارود  تداهش و  ربخ 

( رایس هناخباتک   ) هرامش 13 هفرغ 

رارق يا  هسفق  رد  جح  کسانم  ماکحا و  یبدا ، یقالخا ، يریـسفت ، تاعوضوم : رد  اه  باتک  عاونا  زا  دـلج  دادعت 211  هفرغ  نیا  رد 
هس يارب  ناوراک 19487 و  طسوت  راـک  نیا  .تسا  هدوب  هدافتـسا  دروم  فلتخم  حوطـس  يارب  اـنم  هکم و  هنیدـم ، رد  هک  دوب  هتفرگ 

.تسا هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  رفن  تیفرظ 600  اب  ناوراک 

( جح نییبت   ) هرامش 14 هفرغ 

هداد هئارا  يراوید  همانزور  تروص  هب  نآ  لامعا  هنیدـم و  هکم و  جـح ، هرابرد  عوضوم  یـس  هرامـش 17965 ، ناوراک  هفرغ  نیا  رد 
باوج ًارـصتخم  اه  نآ  هب  هک  هنیدم  هکم و  زا  ییاه  لاؤس  جح و  رارـسا  فاوط و ....  مارحا ، زا  جح  ماکحا  دـننام  یتاعوضوم  .دوب 

.دوب هدش  هداد 

عتمت جح  هرمع و  لامعا  عومجم  مارحلارعشم ، هلأسم  هنیدم ، هکم و  ماکحا  نارئاز ، هب  مزال  ياه  هیـصوت  فلتخم ، ياهاعد  نینچمه 
اهدیاب و بلاطوبا ، ناتسربق  عتمت ، جح  هرمع و  لامعا  رد  يرورض  ماکحا  نینچمه  .دوب  هدش  هئارا  لماک  حرش  اب  هک 
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 ... دوب هدش  نییبت  زین  رفس  بادآ  زا  یخرب  مارحلادجسم و  همرکم و  هکم  تلیضف  نکاما و  مرح ، ياهدیابن 

، هنیدـم نکاما  اـب  ییانـشآ  هرونم ، هنیدـم  ياـه  لاؤس  (ع ،) عیقب همئا  رـضحم  رد  (ص ،) یبنلادجـسم اـب  ییانـشآ  مه  هنیدـم  دروم  رد 
متخ توالت ، رطع  (ص ،) ربمایپ نارـسمه  ابق ، دجـسم  هنیدم ، دجاسم  یندـشن ، شومارف  تقیقح  کی  نازحالا  تیب  عیقب ، اب  ییانـشآ 

ًابیرقت يرتسوپ  رد  دوب و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مخ  ریدـغ  باجح و  (ع ،) موصعم هدراهچ  ياهزامن  تاهبـش ، هب  هعیـش  خـساپ  تاولص ،
.دیدرگ یم  بصن  ناوراک  رد  ابیز ، يا  هیشاح  اب  لکش ، لیطتسم  گرزب و 

( یکینورتکلا تاعالطا   ) هرامش 15 هفرغ 

ياـهراک هدـیزگرب  ناونع  هب  هقطنم 9  زا  دـنجریب  ناتـسرهش  یبونج  ناسارخ  ناتـسا  مدـقم  روپرفعج  اـضرمالغ  ناوراـک 39512  زا 
: زادوب ترابع  نانآ  ياه  تیلاعف  مها  .دش  باختنا  یگنهرف 

یتمالـس نینچمه  اهدـیدزاب و  ای  مسارم  دروم  رد  نارئاز  تاعالطا  هنازور  قیرط  نیا  زا  هنازور ، هاـتوک  ماـیپ  هناـماس  يزادـنا  هار  . 1
نینچمه دوب ، هدش  تبث  هناماس  نیا  رد  تفایرد و  اه  هداوناخ  ياه  هرامش  شیپاشیپ  .دیـسر  یم  ناریا  هب  اه  هداوناخ  عالطا  هب  نارئاز 

لاسرا هاتوک  مایپ  زاین  عقاوم  اه و  تبسانم  رد  هدش و  هتفرگ  فرـشت  ات  مان  تبث  نامز  زا  مازعا  زا  لبق  نارئاز  دوخ  هارمه  ياه  هرامش 
.دیدرگ یم 

زا لـبق  جاـجح  حرط  نیا  رد  هدـش ، یلم  نونکا  مه  حرط  نیا  هدـش ، زاـغآ  دـنجریب  رد  لاـس 76  زا  راـب  نیلوا  يارب  تاـقیم  حرط  . 2
نایلاس يزاس ، هسردـم  سدـقم  رما  هب  کمک  اب  هدرتسگ و  تمارک  زا  يا  هرفـس  دوخ ، همیلو  هنیزه  زا  یـشخب  صاصتخا  اب  فرـشت 

یهد و ناماس  ناوراک  ریدـم  طسوت  هاگـشزومآ  جـنپ  نونک  اـت  .دـنزاس  یم  دـنم  هرهب  هدرتسگ  ناوخ  نیا  زا  ار  نازومآ  شناد  لاـس 
.تسا هدش  هتخاس 

اب نوتاخ  بنیز  یب  یب  رونم  عجضم  رد  یترایز  یشزومآ - يودرا  يرازگرب  . 3
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تیعضو یسررب  رگیدکی ، اب  نارئاز  ییانـشآ  يونعم و  طابترا  يراکمه ، نواعت و  هیحور  داجیا  یهورگ ، رفـس  هبرجت  بسک  فده 
.تفای همادا  برغم  ات  حبص  شش  زا  مسارم  نیا  ییامیپ ، هار  تفاسم  هقطنم و  ندوب  روبعلا  بعص  هب  هجوت  اب  یمسج 

اه هداوناخ  يارب  یحول  نینچمه  قیرـشت ، مایا  زا  سپ  لامعا  نایاپ  يارب  حول  هام و  نیا  نیدلوتم  جـح ، نیجودزم  هب  حول  يادـها  . 4
.دش لاسرا  ناشیارب  نابرق  دیع  زور  رد  هک  هدش  هیهت  ناریا  رد 

ییارجا روما  رد  اه  نآ  تکراشم  بلج  داشرا و  هورگ  نالوؤسم  کیاکی  هب  یبتک  غالبا  يراذگ و  مان  اب  داشرا  ياه  هورگ  نییعت  . 5
.نارگید اب  يراکمه  نواعت و  نادنملاس و  هب  یگدیسر  ناوراک ،

.ادهش زا  تباین  هب  ادهش » اب  هارمه   » یبحتسم ياه  فاوط  رد  يراکمه  . 6

.نآرق لیترت  تئارق و  تاولص ، متخ  یگنهرف و  تاقباسم  يرازگرب  . 7

.ناتسا زا  جاجح  هب  یناسر  عالطا  يارب  یبونج  ناسارخ  ياوآ  همانزور  زا  یپک  یناوخ و  باتک  تاقباسم  يرازگرب  . 8

.زور نامه  رد  سکع  هاگشیامن  يرازگرب  تیاهن  رد  هنازور و  مسارم  همه  زا  سکع  هیهت  . 9

نینچمه .تفرگ  هدـهع  هب  ار  نارئاز  قلح  هفیظو  هک  يرگ  شیارآ  لاـثم  يارب  نوگاـنوگ ؛ ياـه  صـصخت  اـب  نارئاز  ییاسانـش  . 10
.دش هیهت  نارئاز  زا  سکع  دودح 7000  هدش و  زاب  يرتویپماک  لیاف  کی  ناوراک  ساکع  طسوت 

زا یکینورتکلا  ثحب  رد  ناوراک  نیا  .تسا  هتـشاد  یلاعف  شقن  یکینورتکلا  ياـهراک  رد  مه  يرون  ربکا  نادـمه ، ناوراک 33161 
یـشیامن تروص  هب  هدرک و  يرادربریوصت  ار  جـح  کسانم  ماکحا و  هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  هیلک  مازعا ، اـت  ماـن  تبث  زور  نیزاـغآ 

هدـش و یم  رازگرب  مه  داشرا  یگنهرف و  ياروش  تاسلج  ًانمـض  دوب و  یهاـگراک  اـه  شزومآ  نیا  دوب ، هداد  شزومآ  نارئاز  يارب 
قیرط زا  نامزاس  ياه  لمعلاروتسد  همه 
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دنتـشاد تکراشم  تاسلج  مامت  رد  لاعف  تروص  هب  نارئاز  حرط  نیا  رد  تفرگ ، یم  رارق  رئاز  رایتخا  رد  يریوصت  یتوص - متـسیس 
.دش یم  هدافتسا  نارئاز  زا  کی  ره  شرازگ  هئارا  یفرعم و  زا  هسلج  ره  رد  و 

(. دوب هدش  میسقت  هورگ  هدراهچ  هب  ناوراک  ) یگنهرف درک  يور  اب  نارئاز  يدنب  هورگ  - 

.تسا هدوب  یهلا  بّرقت  هب  ندیسر  لماوع و  يرازگ  تمدخ  نآ  تیروحم  هک  دنب  تشه  رد  ناوراک  روشنم  كرادت  - 

ره هدنرب ، یـس  هزیاج ، یـس  لاؤس ، یـس  زور ، یـس  یگنهرف ، صاخ  درک  يور  اب  هقباسم  عون  جـنپ  لماش  تاقباسم  عاونا  یحارط  - 
.دیدرگ یم  صخشم  هعرق  دیق  اب  هدنرب  دش و  یم  هتخادرپ  لاؤس  عوضوم  هب  مه  دعب  زور  رد  بصن و  لاؤس  زور 

.تسا هدش  رازگرب  هلحرم  هس  رد  هنیدم  رعاشم و  زا  دعب  رعاشم و  هب  رئاز  مازعا  زا  لبق  یمسوم ، هقباسم  - 

(. (ع موصعم هدراهچ  تین  هب  لاؤس  هدراهچ  اب  ریدغلا  هقباسم  - 

نارئاز طسوت  یناوخ  مه  مود  راب  دـش و  یم  هدـناوخ  لوا  راب  يارب  يراق  طسوت  نآرق ، اب  سنا  هسلج  نآرق و  شزومآ  زور  ره  رد  - 
.دندرک یم  تکراشم  نآرق  هب  هاگن  اب  مه  ناداوس  یب  یتح  .دش  یم  ماجنا 

.دش رازگرب  مه  تاولص  رازه  هس  رازه و  ود  رازه ، حرط  هدوب و  رفس  زا  لبق  زا  نآ  يانب  هک  نآرق  متخ  یحارط  - 

.تسا هتشاذگ  نارئاز  رب  جح  يونعم  روما  هک  يریثأت  زا  ابیز  تارطاخ  نایب  - 

.هسلج ياه  مایپ  اه و  سکع  هارمه  هب  ناریا  رد  یشزومآ  ياه  سالک  تاسلج  تروص  تبث  رتفد  - 

.هجح يذ  هام  صوصخم  لامعا  رتفد  - 

.جح هب  طوبرم  ياه  باتک  صیخلت  - 
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.ناوراک ياضعا  همه  هب  یگدنب  تراک  هئارا  يادها  حرط  - 

.یبحتسم ياه  فاوط  حرط  - 

.حبص زور  ره  رد  ناذا  نتفگ  مارحلادجسم و  یبنلادجسم و  رد  تکرش  يارب  هالصلا » یلع  یح   » حرط - 

.ریدغ نشج  يارب  فلتخم  ياه  همانرب  - 

.يربهر مظعم  ماقم  و  هرس ) سدق  ) ماما هاگدید  زا  جح  هوزج  هیهت  - 

.یعوضوم فلتخم  ياه  تکارت  یتشادهب و  ياه  هیصوت  - 

.سفن بیذهت  یگدنزاس و  يارب  ناگرزب  زا  ینانخس  تیقفوم و  زومر  - 

شتعافش دروم  دنک و  کیرش  ار  وا  یبحتسم  لامعا  رد  ات  تشاد  رظن  رد  ار  دیهـش  کی  نارئاز  زا  مادک  ره  ) ینامـسآ هارمه  حرط  - 
(. دریگ رارق 

.يراوید همانزور  يارجا  حرط  یعوضوم و  لاعف و  هناخباتک  لیکشت  - 

.جح هتفه  هاگشیامن  يرازگرب  - 

.ناشدوخ هب  طوبرم  روما  رد  ناوناب  یصاصتخا  تاسلج  يرازگرب  - 

.دراوم ریاس  تقرس و  ردخم ، داوم  هب  طوبرم  رادشه  - 

: هلمج زا  هدوب  لاعف  رگید  ياه  هصرع  رد  زین  ییاقب  اضرمالغ  تیریدم  هب  ناوراک 13439 

نییعت نیا  .ناوراـک  کـشزپ  هب  هـظحل  ره  رد  رئاز  ینامـسج  تیعـضو  ندادرارق  راـیتخا  رد  ناریا و  زا  یکـشزپ  تاـشیامزآ  هـیهت  - 
هفاضا زین  ناگتـسب  زا  یکی  رئاز و  لزنم  نفلت  هدش ، يدنب  لیاف  هناگادج  اقآ  مناخ و  نارئاز  هدش و  ماجنا  هلحرم  شـش  رد  تیعـضو 

.دوب هدش 

، هتفرگ رارق  هجوت  دروم  و  دـش ، ماـجنا  يریوصت  يروتکژورپ و  تروص  هب  هلبق  رفاـسم  شزومآ  ناریا ، رد  یـشزومآ  تاـسلج  رد  - 
.دوش یمومع  دعب  ياه  لاس  رد  هک  دیدرگ  ررقم 

سردآ و عجرم ، نییعت  یگداوناخ ، مان  مان و  لماش  رئاز  ره  يدرف  تاعالطا  ًانمض  - 
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.دندوب هدروآ  ار  تاصخشم  ریاس 

، داوس یب  داوساب و  دصرد  نارئاز و  ناگدنیامن  دندوب و  هدـش  صخـشم  داشرا  هورگ  ياضعا  یگنهرف ، ياروش  ياضعا  نیمداخ ، - 
صخشم مه  تشگرب  تفر و  خیرات  ینس و  نیگنایم  یلغش ، تیعضو  نینچمه  هدش و  صخشم  هاگن  کی  رد  ناوراک  ینس  تیعضو 

.دوب هدش 

.دش ارجا  هنیدم  هکم و  رد  هقباسم  گرب و 20  رد 3000  ًاعومجم  هک  یگنهرف  فلتخم  تاقباسم  ییاپرب  - 

(س) ارهز ترـضح  و  (ع ) یلع ترـضح  دنویپ  نشج  رد  لاثم  يارب  هدش ، ماجنا  يرتویپماک  همان  توعد  بلاق  رد  اه  نشج  ییاپرب  - 
.تشاد همادا  دنور  نیمه  زین  (ع ) يداه ماما  نشج  ریدغ و  دیع  يارب  نینچمه  هدش ، پاچ  اه  همان  توعد  اه و  تکارت  نیا 

.دوب هدش  بصن  فلتخم  ياهاج  رد  هک  هللاءامسا  هرابرد  ییاهرتسوپ  هیهت  - 

.نارئاز رتهب  ییامنهار  يارب  هنیدم  هکم و  مهم  زکارم  زا  يرادومن  سردآ  هیهت  - 

(. کشزپ بطم  ریدم ، قاتا  یناحور ، قاتا  ) اه لته  لخاد  ییامنهار  يارب  ییاه  تکارت  هیهت  - 

نارئاز زا  یضعب  .نکاما  یفرعم  کسانم و  ماکحا و  هارمه  هب  دش  یم  هداد  حیـضوت  هتفه  مهم  عیاقو  نآ  رد  هک  ییاه  هیرـشن  هیهت  - 
.دندرک هئارا  ار  یتایرشن  ناشدوخ  دنداد و  همادا  ار  ریسم  نیا  زین 

.دندش یم  هدایپ  سوبوتا  زا  هک  ییاه  ناکم  فارطا  رد  هکم  لزانم  یبای  هار  يارب  ییاه  شلف  هیهت  - 

.ناوراک تیعضو  لیصحت و  لغاشم ، نس ، زا  ییاهرادومن  هیهت  - 

.درک یم  صخشم  ار  الاک  دیلوت  فرصم و  خیرات  هک  دوب  هدش  هیهت  رابنا  يارب  سکتراک  - 

.اضاقت ياه  مرف  اه و  قاتا  تالاکشا  عفر  اه ، نفلت  هب  ییوگ  خساپ  رتفد  - 
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هدناوخ دیاب  یئزج  هچ  دندرک  یم  صخشم  زور  ره  رد  هک  نآرق  متخ  هسلج  هنازور و  مایپ  کی  زور و  ثیدح  هتفه و  راکذا  هیهت  - 
.دوش

.داشرا هورگ  ياه  هسلج  تروص  تبث  - 

.دوب بسانم  ناداوس  یب  يارب  هک  فلتخم  ياه  گنر  اب  هورگ  شش  هب  ناوراک  میسقت  - 

.دندوب عون  تصش  دودح  هک  (ع ) نیموصعم ياهدنپ  ثیدح و  ياه  تراک  - 

.اه قاتا  يارب  امن  هلبق  هیهت  - 

.شفک يزودلگ و  ياه  فیک  کمک  هب  اه  مناخ  نایاقآ و  يارب  ناوراک  ناشن  - 

.لودج هقباسم  اب  هارمه  نکاما ، ياه  هشقن  اب  رئاز  هچرتفد  هیهت  - 

( ناکدوک یشاقن   ) هرامش 16 هفرغ 

رد .دوب  هنیدم  هکم و  نکاما  و  (ص ) یبنلادجسم ادخ و  هناخ  زا  ناکدوک  ياه  یشاقن  يواح  هک  دوب  يا  هناصلاخ  ابیز و  رایسب  هفرغ 
ای نادنزرف  صاخ ، تاسلج  رد  ات  دوب  هدرک  شرافـس  نارئاز  هب  ناوراک 13328  دوب ، هدمآرد  شیامن  هب  ناکدوک  یـشاقن  هفرغ  نیا 

.دنشاب ناتسبد  دح  رد  هتبلا  دنروایب و  دوخ  هارمه  ار  اه  هون 

رد .دننک  یشاقن  یسیون و  هلمج  ات  دوب  هدش  هتساوخ  اه  نآ  زا  دیآ و  یم  تسویپ  هب  هک  هدش  هتـشون  ناشیا  رب  هناکدوک  ینتم  سپس 
، یچم تعاس  لماش : اه  نآ  هزیاج  هتـسب  .دـنداد  هزیاج  اه  نآ  همه  هب  ناوراـک  نـالوؤسم  هک  دـش  هئارا  یـشاقن  هاـجنپ  ناوراـک  نیا 

.تسا هتشاد  مه  یبوخ  ساکعنا  هک  دوب  راکدوخ  ناوراک و  يدیلکرس  زامناج ، زامن ، رهم  امن ، هلبق  يدادماج ،

زا یکاح  هک  يریواصت  دـندوب و  هتفرگ  ددـم  ندیـشک  یـشاقن  يارب  ناـکدوک ، زا  بساـنت  هب  زین  رگید  ياـه  ناوراـک  هفرغ  نیا  رد 
.دوب هدـش  هدیـشک  اـیر  یب  فافـش و  رایـسب  دنتـشاد ، هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  زا  هک  یتـینهذ  باـن و  ياـهوزرآ  كاـپ و  ترطف 

.دنا هتشاد  لاعف  تکراشم  اتسار  نیا  رد  ناوراک 13385  ناوراک 11198 و 

اهناوراک یگنهرف  ياهتیلاعف 

هراشا
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شالت یعونتم  تامدـقا  اب  ًامومع  اهناوراک  ملاس ، یتباقر  رد  هاگـشیامن  يرازگرب  یگنهرف و  تالوصحم  رب  هوـالع  لاـسما ، جـح  رد 
.مینکیم هراشا  اه  نآ  زا  ییاههنومن  هب  اهنت  اج  نیا  رد  .دنهد  هعسوت  ار  دوخ  یگنهرف  ياههمانرب  دنتشاد 

جح تاکرب  يراگدنام  ظفح و  حرط 

ار جح » يونعم  تاکرب  راثآ و  يراگدـنام  ظفح و  یگنوگچ   » هحفـص کی  رد  يرادومن  هئارا  اب  ناوراک 13172 ، یگنهرف  ياروش 
یجاح تاقوا  دـناوت  یم  تسارجا و  لباق  یتحار  هب  ندوب ، هداس  نیع  رد  رادومن  نیا  .داد  هئارا  لاـسما  عتمت  جـح  رد  دوخ  نارئاز  هب 

.دهد ششوپ  بولطم  وحن  هب  ار 

، باوخ هیعدا ، راکذا و  میرک ، نآرق  زاـمن ، هنیدـم ، هکم و  مرح  اـب  سنا  زا : دـنترابع  نآ  یلک  نیواـنع  دراد و  شخب  هد  رادومن  نیا 
.تاغوس دیرخ  ترشاعم و  بادآ  هیعدا ، میهافم  اب  سنا  لمع ، رد  قالخا  تراهط ، وضو و 

بلج ثعاب  اشع ، زامن  زا  دـعب  هللا » الا  هلا  ال   » رکذ دـص  کی  تسا : هدـمآ  هیعدا » راکذا و   » ياـه شخب  زا  یکی  رد  لاـثم ، ناونع  هب 
لامعا ماجنا  زا  دعب  تاغوس  دیرخ  : » تسا هدمآ  تاغوس » دیرخ   » شخب رد  ای  و  .دش » دـهاوخ  يدـنم  تداعـس  دـنوادخ و  تیاضر 

«. بابحتسا دصق  هب  يور و  هنایم  لادتعا و  تیاعر  اب  يدابع و 

نارئاز هب  تیلوؤسم  يراذگاو  راک و  میسقت 

اب يو  .تسا  هدرک  ضیوفت  نارئاز  زا  رفن  تسیب  هب  ار  دوخ  فیاظو  بلاـج  یمادـقا  رد  ناوراک 17795  ریدم  یناساول ، اضریلعدیس 
هب ار  هورگ  ره  تیلوؤسم  هدومن و  میـسقت  يرفن  هد  ياـه  هورگ  رد  ار  نارئاز  ریاـس  دوـخ ، ناوراـک  هدرک  لیـصحت  نارئاز  ییاـسانش 

.دنشاب ناوراک  هنیعم  یناحور و  ریدم ، روای  رای و  ات  هدرپس  هدیزگرب  رئاز  تسیب  زا  یکی 

ناوراک نیا  .تسا  هدرک  باختنا  لیبق  نیا  زا  افـص و  انم ، رجاـه ، لـثم : ییاـبیز  یماـسا  هرفن ، هد  ياـه  هورگ  زا  مادـک  ره  يارب  يو 
نارئاز زا  نت  دنچ  دراد  رظن  رد  نینچمه 
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.دیامن ناشیا  میدقت  ار  ییایاده  یفرعم و  هنومن  یجاح  ناونع  هب  جح ، رفس  نایاپ  رد  ار  دوخ 

نارئاز هب  ینامسآ  رفس  مه  تراک  هئارا 

نارئاز زا  مادک  ره  هب  هدرک و  هیهت  ینامـسآ » رفـس  مه   » مان هب  ار  ییابیز  تراک  يراکتبا ، یمادقا  رد  ناردنزام  ترایز  جح و  هرادا 
.تسا هدرک  ادها  ار  اه  تراک  نآ  زا  یکی  لاسما ، مارحلا  هللا  تیب 

هتساوخ رئاز  زا  نآ  یط  هک  ابیز ، یبدا و  ینتم  هارمه  هب  دراد  ار  ناتسا  دیهـش  کی  همان  تیـصو  زا  يزارف  ینامـسآ ، رفـسمه  تراک 
: تسا هدمآ  یبدا  نتم  نیا  زا  یشخب  رد  .دنک  دای  رفس  لوط  رد  ار  دوخ  هارمه  دیهش  هک  هدش 

هـسامح نوهرم  نامزیزع ، ناریا  زورما  لالقتـسا  تینما و  هک  دشاب  ناتدای  دیا ، هدش  توعد  هدادـلد  نافراع  هاگداعیم  هب  هک  نونکا  »
هچوک ات  دندیگنج  هناقشاع  هک  نانامه  .ناشزاورپ  زا  رختفم  نامسآ ، دوب و  ناش  کشا  هرطق  کی  هنـشت  ایرد ، هک  تسا  ینادرمریلد 

هب ار  نام  يادهـش  فیطل  همزمز  نات  ياه  بلق  يافـص  یعـس و  رد  تسابیز  هچ  نونکا  .دـنکن  مگ  ار  سای  رطع  نامرهـش  ياه  غاـب 
 ...« دیشاب هارمه  ینامسآ  يرفسمه  اب  هناقشاع  روضح  نیا  ياج  ياج  رد  هدرپس ، شوگ 

رکذ نآرق و  توـالت  یبحتـسم ، فاوط  زاـمن و  هزور ، دیهـش ، ره  يارب  هک  هدـش  تساوخرد  رئاز  زا  ینامـسآ » رفـسمه   » تراـک رد 
دیدجت نمض  دیهش ، نآ  هداوناخ  عمج  رد  روضح  اب  جح  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  یجاح  تسا  رارق  نینچمه  .دوش  ماجنا  تاولص 

.دوش دنم  هرهب  مه  محر  هلص  باوث  زا  هداوناخ ، نادیهش  اب  یهارمه  رطاخ  هب  نادیهش ، نامرآ  اب  نامیپ 

نآرق توالت  گنهرف  جیورت 
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رد ناشیا  تقو  فالتا  زا  يریگولج  نارئاز و  تاقوا  زا  هنیهب  هدافتسا  زین  نآرق و  تئارق  گنهرف  هعاشا  فده  اب  يرایسب  ياهناوراک 
نآرق دوجو  دوبمک  لکـشم  یحو ، مالک  هب  نارئاز  هجوت  نمـض  ات  دنا  هدومن  هیهت  ار  ءزج  کت  نآرق  یهلا ، نما  مرح  هب  ررکم  ددرت 
لماوع هدوب و  نیّریخ  يرایمه  اب  هدـش  هیهت  ياـه  نآرق  .دـیامن  ناربج  همرکم  هکم  رد  ار  نارئاز  رارقتـسا  لـحم  ياـه  ناـمتخاس  رد 

.دننک یم  شالت  ینآرق  گنهرف  هعاشا  رد  نارئاز ، هب  اه  نآ  تقوم  نداد  رارق  رایتخا  رد  اب  ناوراک 

تاکرب زا  زین  اه  نآ  ات  دـناد  یم  رارق  ناکـسا  لـحم  رد  رقتـسم  ياـه  ناوراـک  ریاـس  راـیتخا  رد  ار  اـه  نآرق  نینچمه  اـهناوراک  نیا 
.دنوش دنم  هرهب  ینامسآ  باتک  توالت 

هیریخ هسسؤم  يزادنا  هار 

اب ات  هدومن  (ع ) ادهـشلادیس مان  هب  يا  هیریخ  هسـسوم  لیکـشت  هب  مادقا  ناوراک  نیا  یناحور  یقداص ، ریمالادبع  ناوراک 20185 ، رد 
تاکرب زا  یکی  هدـش و  يزادـنا  هار  لاس 1381  زا  هسـسؤم  نیا  .دـیامن  یگدیـسر  زاوها  رهـش  ماتیا  هب  هرمع  جـح و  نارئاز  کـمک 

ياه تیلاعف  هدش و  سیسأت  نادنمزاین  ماتیا و  یگنهرف  روما  لیصحت و  نامرد ، ياتسار  رد  هدش  دای  هسسؤم  .تسا  یترایز  ياهرفس 
.دراد يا  هدمع 

.دریگ رارق  تیانع  دروم  ززعم  نویناحور  اه و  ناوراک  ریاس  يارب  وگلا  ناونع  هب  دناوت  یم  مادقا  نیا 

ناوراک رد  دنم  ناوت  دارفا  تیفرظ  زا  هدافتسا 

رد ناوراـک 15138  .درک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دـیاب  هک  تـسا  یتـمینغ  جـح ، مسوـم  رد  دـنمرنه  صخاـش و  دارفا  زا  یخرب  روـضح 
هسلج نامروشک  دنم  ناوت  رگیزاب  یبجر ، نارهم  هدش و  ناملسم  تسینومک  سلازنوگ ،» رفعج   » زا نامزمه  توعد  اب  بلاج  یمادقا 

کشا تیصخش  ود  نیا  بان  تارطاخ  ندینش  زا  نارئاز  .داد  بیترت  ار  یهوکشاب 
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.دنتخیر

هرطاخ بش  يرازگرب 

رد یناریا  جاجح  زاتمم  تیعقوم  «، » هتـشذگ ياـه  لاـس  رد  جـح   » روحم هس  رد  جـح  تارطاـخ  اـب  یبش  مسارم  ناوراـک 11265  رد 
ياه کـمک  نارئاز  ناـیاپ ، رد  .دـش  رازگرب  ناوراـک  نیا  رد  هجح  يذ  مهدزاود  بش  رد  جـح » هب  فرـشت  تارطاـخ   » و ناتـسبرع »

.دندرک میدقت  دنرم »  » ناشرهش نادنمتسم  يارب  ار  دوخ  يدقن 

ادهش دای  تشادگرزب 

اب دنراد ، روضح  ناوراک  رد  ناش  مرتحم  نیدلاو  هک  يدیهش  شـش  هرطاخ  تشاد  یمارگ  ادهـش و  هراودای  مسارم  ناوراک 12132 :
.دش رازگرب  ناشیا  هب  ایاده  میدقت  ینارنخس و 

رد یمسارم  جیسب ، لیکشت  رب  ینبم  هرس ) سدق  ) ماما ترضح  نامرف  لیکشت  زور  لاس  رد  رذآ و  مجنپ  تبـسانم  هب  ناوراک 30313 :
.درک ینارنخس  ناردنزام  هاپس  جیسب  یحاون  ناهدنامرف  زا  یکی  دش و  رازگرب  ناوراک  رارقتسا  لحم 

نادیهـش ياه  هداوناـخ  نارئاز و  روضح  اـب  جیـسب  هتفه  تشاد  یمارگ  نادیهـش و  زا  لـیلجت  مسارم  و 30268 : ياهناوراک 30269 
نانارنخس رهش  مئاق  ناوراک  یناحور  یبوقعی ، مالـسالا  هجح  همرکم و  هکم  هقطنم 3  ریدم  یتاداس  .دـش  رازگرب  ناوراک  هب  بوسنم 

.دوب (ع ) تیب لها  لیاضف  رد  يرس  يدهشم  ردارب  یحادم  زین  مسارم  ماتخ  نسح  .دندوب  مسارم 

یناحور يرکـش  مالـسالا  هجح  .دش  رازگرب  ادهـش  هداوناخ  روضح  اب  یهوکـش  اب  هسلج  یط  جیـسب ، هتفه  مسارم  ناوراک 30176 :
دیهـش ردپ  يرفعجدمحم  ياقآ  .دندوب  مسارم  نانارنخـس  يوراس  هقیدص  مناخ  هیجاح  هدازرافـص و  نسح  يدابق ، دیحوت  ناوراک ،

.دندوب نانارنخس  هرمز  رد  زین  دنا  هدش  لئان  يزابناج  راختفا  هب  شدنزرف  ود  دوخ و  هک 
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.دراد هارمه  دوخ  اب  ار  زابناج  راهچ  دیهش و  هداوناخ  هدجه  ناوراک  نیا 

.دش رازگرب  نارئاز  رارقتسا  لحم  رد  (ع ) داوج ماما  تداهـش  زور  اب  نامزمه  ناوراک ، هب  بوسنم  يادهـش  هراودای  ناوراک 30225 :
.دندرک ینارنخس  مسارم  نیا  رد  ناوراک  یناحور  ریدم و 

تایفو دایعا و  رد  مسارم  يرازگرب 

مسارم نیا  رد  .دش  رازگرب  ناغماد  دورهاش و  ياه  ناوراک  رارقتـسا  لحم  رد  يراوگوس  مسارم  (ع ) داوج ماما  تداهـش  تبـسانم  هب 
.دش لیلجت  نارئاز  يراختفا  نامداخ  زین  دهاش و  ياه  هداوناخ  نارگراثیا و  زا  جیسب ، هتفه  تشاد  گرزب  نمض 

رد یمسارم  بش  هعمج  رهشهب ، ناوراک 30212  نارئاز  هب  بوسنم  دیهـش  هراودای 25  زین  و  (ع ) داوج ترضح  تداهش  تبـسانم  هب 
.درک ینارنخس  نایوقن  نیملسملاو  مالسالا  هجح  مسارم  نیا  رد  .دش  رازگرب  ناوراک  نیا  رارقتسا  لحم 

لامعا هبساحم  حرط 

.تشاد دـهاوخ  زور  کـی  رد  یجاـح  هک  يا  هماـنرب  تسا و  هنازور » لاـمعا  هبـساحم  مرف   » یحارط اـهناوراک  زا  یخرب  رگید  مادـقا 
ّتیمک تیفیک و  هرابرد  یجنـسرظن  تهج  مه  ار  یمرف  هدز ، مقر  ار  يراکتبا  حرط  نیا  هک  هطوبرم  ناوراک  نواعم  يرفعج ، ساـبع 

.مییامن یم  يرازگ  ساپس  ناشیا  زا  هلیسو  نیدب  هک  هدومن  یحارط  رئاز  هیرشن  بلاطم 

هرایزلا بیان  حرط 

ات دنراد  هارمه  دوخ  اب  يا  هژیو  تراک  شوخ ،» یمیحر  اضر   » تیریدـم هب  سدـقم  دهـشم  ناوراک 19308  لماوع  نارئاز و  یماـمت 
رب یلسوت » هللا  تجح   » دیهش یگداوناخ  مان  مان و  اًلثم  هک  تروص  نیا  هب  .دنشاب  دیهش  کی  هرایزلا  بیان  مادک  ره  نآ  ساسارب 
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ناکم ره  رد  ات  تسا  رئاز  هارمه  تراک  نیا  .دیهـش  ریوصت  تداهـش و  خـیرات  دـلوت ، خـیرات  هارمه  هب  هدـش ، جرد  تراک  نیا  يور 
.دشاب هتشاد  یترایز  مه  دیهش  نآ  يارب  دبای ، یم  روضح  هک  یسدقم 

اه ناوراک  یگنهرف  ياهراک  یسانش  بیسآ 

نیگنر هک  دنرامـشرپ  عونتم و  نانچ  دـنا ، هدـش  یناریا  ناوراک  کی  نارئاز  يامنهار  يولباـت  مادـک  ره  هک  گـنراگنر  ياـه  مچرپ 
مظن و اب  ناوت  یمن  ایآ  هک  دنـشیدنیب  هتکن  نیا  هب  اـه  یلیخ  دـیاش  دـننک ؛ یم  هضرع  بطاـخم  هاـگن  ربارب  رد  ار  يدـعبدنچ  یناـمک 

؟ دیشخب یناماس  رس و  هکم  رهش  حطس  رد  هدش  بصن  يا  هچراپ  ًاتدمع  ياهدراکالپ  هب  یناریا  مان  تلم و  تلود و  هدنبیز  یبیترت 

لها ار  دوخ  دراد و  دـشرا  یـسانشراک  هک  يو  .مینک  یم  حرطم  وا  اب  ار  شرازگ  عوضوم  هدـمآ ، نارهت  زا  هک  تسا  يرئاز  یمراص 
: دیوگ یم  ام  لاؤس  هب  خساپ  رد  دناد ، یم  هعلاطم 

، دنراد ینوگانوگ  داعبا  هک  اه  هچراپ  لکـش  نآ  زا  رتدب  اه و  گنر  عونت  نیا  شتـسار ، .دـیا  هتـشاذگ  تسد  یبوخ  عوضوم  يور  »
ام هب  رفـس  زا  لبق  هک  تسا  ییاه  باتک  مه ، نآ  .منک  نایب  ار  يرت  مهم  عوضوم  مهاوخ  یم  نم  اما  دشابن ؛ یناریا  مان  هدـنبیز  دـیاش 

کی رد  درک و  هصالخ  ار  شمامت  دـش  یم  هک  یلاح  رد  دـنراد ، دـحاو  ياوتحم  دـنا و  هدز  فرح  زیچ  کـی  زا  ًاتدـمع  دـنا و  هداد 
هچ دـنک ، یمن  داجیا  هعلاطم  يارب  یتبغر  متـسه ، هعلاطم  لها  مراد و  هیلاع  تالیـصحت  هک  نم  يارب  باـتک  همه  نیا  دروآ ، باـتک 

« .دننک هعلاطم  ار  اهنآ  دنهاوخب  دنراد  لکشم  ییانیب  رظن  زا  هک  ینادنملاس  ای  داوس  مک  دارفا  هک  نیا  هب  دسرب 

زا لبق  تسین  رتهب  ایآ  دوش !؟ دیلوت  اه  باتک  نیا  ات  هدـش  هنیزه  ردـقچ  دـیناد  یم  : » دـیوگ یم  هیالگ  زا  رپ  ینحل  اب  سپـس  یمراص 
«. دنریگ یم  ام  زا  مه  ار  شلوپ  هک  نیا  رتدب  دنهدب ، وا  هب  ار  باتک  نیا  دراد  زاین  وا  رگا  دننک ، لاؤس  رئاز  زا  رفس 
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زا یلیمحت  ياه  باتک  يارب  هک  یلوپ  تباب  نم  لثم  رئاز  کی  رگا  : » دهد یم  همادا  دنک و  یم  مه  رت  نیگنس  ار  شا  هیالگ  یمراص 
؟ تسین لوؤسم  ًاعرش  هداد  ار  اه  باتک  نیا  هک  یسک  ایآ  دنکب ؟ دیاب  هچ  دشاب ، هتشادن  تیاضر  دنا ، هتفرگ  وا 

، گنراگنر ياهدراکالپ   » شرازگ عوضوم  هرابرد  يو  .تسا  سراف  ناتـسا  ياه  ناوراـک  زا  یکی  ریدـم  شرازگ ، يدـعب  بطاـخم 
: دیوگ یم  نینچ  ابیز » ای  تشز 

نابایخ کی  يادـتبا  هک  يدراکالپ  هد  نایم  زا  اًلثم  دـیاب  رئاز  دوش و  یم  یتخاون  کی  ثعاب  اهدراکالپ  ندرک  ناـس  مه  نم  رظن  هب  »
هب ار  نآ  لکـش  دراکالپ ، نتم  زا  رتشیب  رئاز ، هک  ارچ  تسا ، لکـشم  رایـسب  نیا  هک  دنک ، ادـیپ  ار  دوخ  ناوراک  هدـش ، نازیوآ  یعرف 

« .دراپس یم  رطاخ 

ثحب دوشب ، صخـشم  يرهـش  ای  یناتـسا  تروص  هب  صاخ  یتمالع  اب  یناوراک  ره  رگا  هک  موش  یم  روآداـی  ناوراـک  ریدـم  نیا  هب 
گنر کی  زا  یناتسا  ره  اًلثم  دوشب و  یسانشراک  راک  رگا  هلب ، : » دیوگ یم  رظن  نیا  لیمکت  رد  وا  .دش  دهاوخ  لح  مه  یتخاون  کی 

 ...« اما دوش ، یم  لصاح  بولطم  هجیتن  ًاعطق  دنک ، هدافتسا  دوخ  رئاز  ییامنهار  هژیو  ياهدراکالپ  یحارط  يارب  صاخ  لکش  کی  و 

يرایـسب مرظن  هب  : » دهد یم  خساپ  دنیب  یم  هک  ار  مرارـصا  موش ، یم  وا  ي  اما »  » ریگ یپ  نم  یلو  دهد ، یمن  همادا  ناوراک  ریدم  نیا 
«. اهدراکالپ مظن  ثحب  رب  دراد  تیولوا  دوش ، يزاس  هنیهب  رگا  رگید  ياهراک  زا 

نارازگ تمدخ  هب  نتفگ  دیشابن » هتسخ   » اب ام  نیبطاخم  یهاگ  هک  دراد  مه  ار  نسح  نیا  ناریا  ياه  ناوراک  نایم  رد  راذگو  تشگ 
، اه ناوراک  زا  يرایـسب  تانالعا  ولبات  رد  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  رتابیز  اما  دـننک ؛ ناـم  قیوشت  رتشیب ، تمدـخ  همادا  هب  رئاز ، هیرـشن 

ًالومعم هک  تسا  هیرـشن  تاحفـص  زا  يادج  اه  هدـیرب  هکت  نیا  .دـنا  هدرک  بصن  نارئاز  هعلاطم  يارب  ار  رئاز  هیرـشن  زا  ییاه  هدـیرب 
.تسا هدش  بصن  ناوراک  رارقتسا  لحم  راوید  يور 
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يراک اهدراکالپ  نداد  ناماس   » هک عوضوم  نیا  نایب  نمـض  نارهت ، زا  یناوراـک  نارئاز  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی  يوضر ، سدـنهم 
ياه تیقالخ  هب  دوب ،» میهاوخ  راک  زا  ابیز  ییامن  دـهاش  عونت  نیع  رد  دـهدب ، جرخ  هب  هقیلـس  ناوراک  ریدـم  رگا  اـما  تسا ؛ لوبقم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  اه  ناوراک  ناریدم  یخرب 

ياه سابل  دوخ  نارئاز  یمامت  هب  هک  ما  هدـید  ار  یناوراـک  اًـلثم  ددرگ ، یمرب  ناوراـک  ریدـم  ناوت  هقیلـس و  هب  زیچ  همه  نم  رظن  هب  »
گنهرف و رولبت  دهاش  جیردت  هب  دنهدب ، جرخ  هب  هقیلس  مه  اه  سابل  هدافتسا  هوحن  دروم  رد  نارئاز  رگا  هک  دنا ، هداد  لکـشلادحتم 

«. دوب میهاوخ  نارئاز  اه و  ناوراک  هدش  هئارا  تامدخ  عون  رد  يا  هزات  شور 

يوس زا  .دـشاب  نارئاز  هب  رتهب  تمدـخ  هئارا  تهج  رد  یهجوت  لـباق  عوضوم  دـناوت  یم  اـبیز » اـی  تشز  گـنراگنر ؛ ياـهدراکالپ  »
لحم هب  ار  وا  هک  ییاـهدراکالپ  بصن  یحارط و  هوحن  رد  یتح  دوخ - رفـس  يازجا  یماـمت  رد  ار  طابـضنا  مظن و  رئاز  یتقو  رگید ،

شدوخ هافر  يارب  هک  دـناد  یم  يدراوم  رتشیب  هچ  ره  تیاعر  هب  فظوم  فلکم و  ار  دوخ  دـنیب ، یم  دـننک - یم  ییاـمنهار  تماـقا 
ام شرازگ  نیا  نخس  يور  دنچ  ره  دنا ، هداد  رارق  دوخ  روما  هحولرس  ار  مظن  يونعم ، رفس  نیا  رد  ام  نارئاز  یمامت  هتبلا  هدش ، هیبعت 

.تسا جح  گرزب  تایلمع  يارجا  نایدصتم  اه و  ناوراک  لماوع  اب 
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راکمه ياهداهن  اهنامزاس و  مراهچ : لصف 

هراشا
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راکمه ياهداهن  اهنامزاس و 

یگنهرف و دعب  رد  نآ ، هتـسیاب  یللملا  نیب  یلم و  يدرف ، يرازگریثأت  هتـسیاش و  ققحت  هک  تسا  یگرتس  مادقا  عتمت ، جح  يرازگرب 
رد اهنامزاس  اهداهن و  نیا  شقن  هب  هجوت  اب  .تسین  ریذـپ  ناکما  روشک  ياهداهن  اهنامزاس و  يراـکمه  تکراـشم و  نودـب  ییارجا ،

.مینکیم هراشا  جح 87  رد  نانآ  تامادقا  زا  ياهشوگ  هب  نامروشک ، جح  يرازگرب  یگنوگچ 

ترایز جح و  نامزاس 

هراشا

جـح و نامزاس  دراد ، هدـهع  هب  ار  جـح  تایلمع  ییارجا  دـُعب  هک  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  راکمه  ياـه  ناـمزاس  نیرت  مهم  زا  یکی 
ار لاس  ره  يرازگ  جـح  شرازگ  اًلقتـسم  دراد و  ییارجا  ياـه  هفیظو  گرزب  هرگنک  نیا  داـعبا  همه  رد  ناـمزاس  نیا  .تسا  تراـیز 

.میزادرپ یم  نآ  ياه  شخب  نیرت  مهم  هب  راکمه  ياه  نامزاس  نیرت  مهم  ناونع  هب  ام  دهد و  یم  هئارا 

نامزاس سییر  نابز  زا  جح 87  ياهیگژیو 

ابزج اه  همانرب  تیقفوم  یگنهرف و  تاریثأـت  تسا  دـقتعم  ییارجا  یگنهرف و  دـُعب  ود  هب  هراـشا  اـب  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  تساـیر 
يارب رطاخ  شمارآ  تیفرظ و  اضف و  رگم  دریگب ، تروص  دـناوت  یمن  یگنهرف  راک  تسین و  ریذـپ  ناکما  اـه  هماـنرب  تسرد  يارجا 

.دوش مهارف  ناوراک  دارفا  نایرجم و 

يو .تسا  هدوـب  هارمه  حیحـص » تخانـش   » و یگنهاـمه »  » یگژیو ود  اـب  لاـسما  جـح  مسارم  ییارجا  تیعـضو  ناـشیا ، هاگدـید  زا 
نیرت مهم  ار  یهلا  نما  هناخ  رهطم و  مرح  هب  ناسآ  یسرتسد  تشادهب و  لقن ، لمح و  هیذغت ، رد  هلصاح  ياه  تفرشیپ  یگنهامه و 
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.تسناد یگنهرف  درک  يور  اب  ییارجا  تامادقا 

نیا دروم  ود  رد  اـم  : » تشاد راـهظا  فلتخم  ياـهرازاب  رد  اـه  نآ  تمیق  تواـفت  وزرا  لوـپ و  شزرا  تواـفت  صوـصخ  رد  ناـشیا 
اب یگنهامه  یلام و  حیحص  تیریدم  اب  هک  نیا  نآ  میشاب و  راذگریثأت  نآ  رد  میناوت  یم  ام  هک  یـشخب  .میدرک  یـسررب  ار  عوضوم 
جح نامزاس  دوجومطیارش ، هب  هجوت  اب  هک  تسا  دازآ  رازاب  هب  طوبرم  مه  یـشخب  میهد و  رارق  نارئاز  رایتخا  رد  مزال  زرا  اه ، کناب 

.دنک ینیب  شیپ  ار  يرثؤم  مادقا  دهد و  ماجنا  ناتسبرع  رد  مدرم  زرادیرخ  يارب  یصاخ  راک  دناوت  یمن 

اب : » تفگ درک و  هراشا  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  اه  ناوراک  یگنهرف  هجدوب  ندش  رباربود  عوضوم  هب  ترایز  جـح و  نامزاس  سییر 
تیلاعف نیا  هطوبرم ، ياروش  رد  ناریدـم  میقتـسم  تکراشم  یگنهرف و  فلتخم  روما  رد  اه  ناوراک  هزور  یـس  ياه  همانرب  هب  هجوت 

« .تساتسار نیا  رد  نآرق و ...  تئارق  تاسلج  یسیون ، هرطاخ  تاقباسم ، يرازگرب  دنرادروخرب و  یبسانم  نییآ  یّمک و  دشر  زا  اه 

همانرب کی  یگنهرف ، ياهاروش  قیرط  زا  دـندش ، فظوم  اه  ناوراک  ناریدـم  مامت  راب  نیتسخن  يارب  لاسما  : » تفگ نامزاس  تسایر 
ناتـسبرع رد  رئاز  روضح  ياهزور  مامت  يارب  ییارجا  لماوع  ناریدم و  ساسا ، نیا  رب  .دـننک  یحارط  ار  ههامکی  ییارجا  یگنهرف و 

تهج هتبلا  .تسوا  هزور  یـس  یگدـنز  يونعم و  رفـس  نیا  رد  رئاز  ياه  تیلاعف  ندـش  دـنم  ماظن  نآ  هجیتن  هک  دـنراد  ییاه  هماـنرب 
.تسا يونعم  یگنهرف و  اه  همانرب  حرط و  نیا  یلصا  يریگ 

نامزاس ناریدـم  ات  دـنهد  یم  رارق  ناتـسا  ناریدـم  رایتخا  رد  بوتکم  تروص  هب  مازعا  زا  شیپ  ار  اه  همانرب  نیا  اه  ناوراک  ناریدـم 
میوگب دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  .دننک  یبایزرا  ناتسبرع  رد  ار  ناشیاه  همانرب  درک و  لمع  اه ، ناوراک  همانرب  حرط و  نیا  يانبم  رب  جح ،

هچ اًلثم  هک  میوش  یم  علطم  راک  نیا  اب  عقاو  رد  .دـنک  یم  دـنم  ماـظن  زین  ار  زاـین  دروم  تاـناکما  هجدوب و  اـه ، يزیر  هماـنرب  نیا  هک 
هچ اب  يا و  همانرب  هچ  يارب  يا  هجدوب 
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« .تسا هدش  هنیزه  يدرک  يور 

تیفرظ یمامت  زا  جح  نامزاس  راب ، نیلوا  يارب  هک  درک  دیکأت  لاسما  جـح  تبثم  ياه  یگژیو  هرابرد  ترایزو  جـح  نامزاس  سییر 
.دنا هدش  ناتسبرع  دراو  ناوراک  بلاق 574  رد  لاسمارئاز  هدرک و 104080  هدافتسا  دوخ 

یهاگن هراومه  جـح  نارازگراک  هاـگن  هک  نیا  رب  دـیکأت  اـب  جـح  تاـیلمع  رد  ییافوکـش  يروآون و  راعـش  ققحت  صوصخ  رد  يو 
يارب درک و  رتشیب  ار  نام  تیلوؤسم  رت و  نیگنـس  ار  ام  فیلکت  يربهر  مظعم  ماقم  دیکأت  تفگ : تسا ، هاوخ  نامرآ  ارگ و  حالـصا 

« .دش یحارط  صقاون  عفر  توق و  طاقن  تیوقت  ون ، ياه  حرط  يارب  يا  هژیو  ياه  میت  يراک ، ياه  هزوح  مامت  رد  نیمه 

هب رتشیب  تمدـخ  نمـض  ات  دوب  هدیـشیدنا  یتادـیهمت  عتمت  جـح  مسوم  يارب  يروآون  ییافوکـش و  لاس  رد  ترایز  جـح و  ناـمزاس 
نییبت يارب  .تسا  سوسحم  فلتخم  ياه  شخب  رد  اـه  يروآون  نیا  دومن  .دـشخب  ققحت  زین  ار  زاـین  دروم  يروآون  یناریا ، جاـجح 

.میزادرپیم لاسما  جح  ییارجا  ياهداتس  ياهدرک  لمع  تیعضو  هب  نونکا  اه ، تیلاعف  نیا 

نکسم تیعضو 

ناتسبرع ناریا و  رد  ییاه  هنیمز  طیارش و  لوصح  مزلتسم  نآ  قّقحت  هک  دراد  ییاه  یگژیو  مدرم ، تلود و  هاگدید  زا  بولطم  جح 
رگید ياهروشک  تسا ، يدودح  هب  دیقم  یمالسا  ياهروشک  جاجح  هب  تامدخ  هئارا  يارب  يدوعس  ناتـسبرع  هک  روط  نامه  .تسا 

.دنرادن رایتخا  رد  ار  اهزاین  شیپ  لماوع و  همه  دوخ ، جاجح  یهافر  تاناکما  نیمأت  تهج  مه 

.دـنک یم  نییعت  ار  نانآ  تاراظتنا  حطـس  جاجح ، يداصتقا  يرکف و  یعامتجا ، تفاـب  گـنهرف و  رکفت ، تشیعم ، عون  نیا  راـنک  رد 
یپ رد  جح  ناراکردنا  تسد  همه  ًاساسا 
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اه و يریگ  تهج  مامت  دننک و  لیدبت  لعف  هب  ار  اه  هوق  تارودقم ، بلاق  رد  دنریگب و  هرهب  دوجوم  تاناکما  زا  هنیهب  وحن  هب  ات  دننآ 
.تساه تیدودحم  شهاک  تیبولطم و  يوس  هب  اه  شیارگ 

فرظ مه  نآ  ینویلیم ، تیعمج  اب  هراب  کی  هب  هک  ناتـسبرع  ِنکـسم  ِرازاب  هصرع  رد  هلاس  همه  یمالـسا ، ياـهروشک  ناـیم  تباـقر 
تیدودـحم نیا  .دراد  دوجو  دنـشاب ، هتـشاد  فقوت  رتشیب  رتمک و  ای  هاـم  کـی  دـیاب  دـنوش و  یم  روشک  نآ  دراو  یناـمز ، صخـشم 

.ددرگ یم  جاجح  يارب  نکسم  هیهت  هنیمز  رد  ییاهانگنت  شیادیپ  بجوم  نکسم ، ناگدنیوج  ماحدزا  ینامز و 

قیقد هشقن  هارمه  ییاسانـش ، تراک  لماش  هک  دش  یحارط  ادخ  هناخ  یناریا  جاجح  يارب  هشقن » تراک   » حرط راب  نیلوا  يارب  لاسما 
هـشقن نداد  ناشن  اب  دناوتب  دنک ، مگ  ار  دوخ  تماقا  لحم  يرئاز  رگا  هک  درک  یم  کمک  يا  هشقن  نینچ  .دوب  یجاح  ره  هاگ  تماقا 
ناوراک هب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  دریگب و  کمک  وا  زا  یناریاریغ ، يدرف  هب  یتح  شا ، ییاسانـش  تراـک  تشپ  رد  هدـش  جرد 

.ددنویپب

زا دصرد  دودـح 25  يارب  لاسما  .دوب  مارحلادجـسم  هب  رت  کیدزن  ياـه  لـته  هراـجا  جاـجح ، نکـسم  عوضوم  رد  رگید  يروآون 
رظن رد  مارحلادجـسم  یکیدزن  رد  ییاه  لته  دـنا ، هدوب  نکاس  اجنآ  لزانم  رد  و  هیزیزع »  » هقطنم رد  لبق  ياه  لاس  رد  هک  یجاجح 

.تسا هقباس  یب  تیلاعف  کی  جح  يرازگرب  خیرات  لوط  رد  هکلب  هتشذگ ، لاس  هب  تبسن  اهنت  هن  مادقا  نیا  .دش  هتفرگ 

صخـشم ترایز  جح و  نامزاس  يوس  زا  ناکـسا  عوضوم  رد  يا  هدـنیامن  یناریا  جاجح  رارقتـسا  لحم  قطانم  زا  هقطنم  ره  رد  هتبلا 
، مرح هب  یکیدزن  رظن  زا  نینچمه  تساه و  لته  رگید  تامدخ  تیعقوم و  دننام  دیدج  ياه  نکسم  تامدخ  تیعقوم و  .تسا  هدش 

.دننک دمآ  تفر و  مرح  هب  اه  لحم  نیا  زا  هدایپ  تروص  هب  دنناوت  یم  نارئاز  درادن و  دوجو  نارئاز  يارب  دمآ  تفر و  لکشم 
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همان تقفاوم  دافم  يارجا  فدـه  اب  تفرگ ، ماجنا  نامزاس  ود  ياـسؤر  كرتشم  تسـشن  یط  هک  هماـن  مهاـفت  نیا  ياـضما  لاـبند  هب 
نامزاس ریاس  زا  توعد  نامزاس و  ود  رایتخالا  مات  ناگدنیامن  تکراشم  اب  نارازگ » هرمع  جاجح و  بسانم  نکسم  نیمأت   » هورگراک

يرازگرب زا  سپ  هلصافالب  جاجح ، نکسم  رد  تالیهـست  نیمأت  يارب  ترایز  جح و  نالوؤسم  .دوش (1)  یم  لیکشت  طبر  يذ  ياه 
لاس جح  زا  سپ  جح 87  ياهنامتخاس  زا  دصرد  داتـشه  دودح  دادرارق  هک  يروط  هب  دنوش ؛ یم  لاعف  دـعب  لاس  مسوم  يارب  جـح ،

دودـح تیفرظ  اب  ناوراک  شـشوپ 574  يارب  هکم  رد  لته  لماش 191  داد  رارق  نیا  .تسا  هدـش  هتـسب  مرحم  مراهچ  ینعی  هتـشذگ ؛
.تسا هدوب  رفن  رازه   104

تبون کی  يارب  طقف  یتماقا  ناکم  کی  هکم  رد  اما  هداد ، سیورـس  یناریا  نارئاز  هب  تبون  راهچ  یلا  هس  لته  ره  هنیدـم ، رد  لاسما 
هار زا  هک  رگید  يا  هدع  دور و  یم  هکم  هب  هزور  تشه  تفه - فّقوت  زا  سپ  رئاز  هنیدـم ، رد  .تسا  هدوب  زور  رد 22  مه  نآ  رئاز ،

.دراد قادصم  مه  دعب » هنیدم   » نارئاز دروم  رد  هعقاو  نیا  .دنوش  یم  اه  یلوا  نیزگیاج  دنسر ، یم 

رد ار  رفن  رازه  دصکی  دودح  اما  میا ، هدرک  هئارا  یتماقا  ناکم  رفن  رازه  دودح 132  يارب  ام  درادناتسا ؛ دح  زا  رتالاب  یتح  هکم  رد 
درادناتـسا هداد و  صاصتخا  تماقا  هنارـس  نونع  هب  ار  رتم  هس  دودـح  رئاز  ره  حیرـصت  تباـب  ناتـسبرع  تلود  .میا  هداد  ناکـسا  نآ 

.تسا رتم  راهچ  دودح  ام ، هتفرگ  رظن  رد  هنارس  اما  هدرک ،

نیرت نییاپ  لایر و  رئاز 4450  ره  يارب  زور  تدم 22  يارب  مقر  نیرتالاب  .دوش  یم  هراجا  یتمیق  هورگ  هد  رد  یتماقا  نکاما  هکم  رد 
رد تمدخ  هبتر  نیلوا  رد  نارئاز  هب  ام  یتماقا  یهد  سیورس  نیرت  مک  نامه  لاح ، نیا  اب  یلو  تسا ؛ يدوعس  لایر  نآ 1450 

.ترایز جح و  نامزاس  نکسم  لوؤسم  ینیسح ، یضترم  دیس  - 1
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.تساهروشک ریاس  نارئاز  نایم 

لاقتنا ءارمحلا  هیقوش و  یلاوعلا ، لثم : رود  رایسب  طاقن  هب  ار  دوخ  نارئاز  ناکسا ، تمیق  ینارگ  رطاخ  هب  لاسما  اهروشک  زا  يرایـسب 
فارطا رد  ار  يرتـمک  ماـحدزا  لاـسما  تـهج  نـیمه  هـب  .دوـب  رتـمولیک  تـسیب  زا  شیب  مارحلادجـسم  اـت  ناـش  تفاـسم  هـک  دـنداد 

مارحلادجسم هب  زامن  يارب  رتمک  دنتـشاد و  لکـشم  لقن  لمح و  زین  هار و  يرود  ظاحل  زا  جاجح  نیا  نوچ  میدهاش ؛ مارحلادجـسم 
لئاسم هدرک ، جراخ  هدر  زا  ار  ناـمتخاس   400 ناتسبرع ، جح  ترازو  هک  هدش  یشان  اجنیا  زا  تالکـشم  نیا  زا  یـشخب  .دندمآ  یم 

.دش (1) تلع  رب  دیزم  مه  مرح  فارطا  ینارمع 

لقن لمح و  تیعضو 

تعجارم ماگنه  ات  أدبم  هاگدورف و  رد  روضح  نامز  زا  هک  دهد  یم  لیکشت  جاجح  لقن  لمح و  ار  جح  ییارجا  تایلمع  زا  یـشخب 
هماـنرب يریگ  یپ  میظنت و  دـنمزاین  نآ ، رتـشیب  هچ  ره  تلوهـس  يارب  دریذـپ و  یم  ماـجنا  ینیمز  اـی  ییاوه و  تروـص  هب  روـشک ، هب 
شخب تسا و  ناتسبرع  ناریا و  رد  یتلودریغ  یتلود و  هاگتسد  دنچ  اب  یگنهامه  داجیا  یلبق و  تایبرجت  رب  ینتبم  يدربراک  یلمع -

هب لاقتنا  ناتـسبرع و  هب  دورو  ماگنه  رد  هنیدم ، ای  هدج  هاگدورف  زا  لاقتنا  لقن و  لماش  مه  ناتـسبرع  رد  جاجح  ینیمز  لقن  لمح و 
لمح مظعا  شخب  تسا و  لقن  لمح و  ثحب  جح ، رد  مهم  تالوقم  زا  یکی  نیاربانب  .تسا  روشک  نآ  زا  جورخ  ماگنه  هب  هاگدورف 
تهج هنیدـم  هّکم و  ياهرهـش  لخاد  رد  ای  هدـج و  هنیدـم و  هکم و  ياه  هداج  نایم  جاجح  ینیمز  ییاج  هباج  هب  طوبرم  مه  لقن  و 

.دشاب یم  مرح  ات  لزنم  زا  جاجح  لاقتنا 

خرن طیارـش و  ینیمز و  لقن  لمح و  داعبا  همه  هک ، نیا  نآ  تسناد و  دیاب  ار  هتکن  کی  ناتـسبرع  رد  جاجح  لاقتنا  لقن و  دروم  رد 
نآ تموکح  طسوت  ناتسبرع  رد  نآ  ياه 

.نکسم هراجا  لوؤسم  اب  وگو  تفگ  - 1

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 394 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11175/AKS BARNAMEH/#content_note_366_1
http://www.ghaemiyeh.com


367 ص :

اب ناریا  یمالـسا  يروهمج  جـح  یمـسر  تئیه  نایم  اًـلبق  هک  تسا  يدادرارق  بلاـق  رد  هدـش و  تبیثت  فیرعت و  صخـشم و  روشک 
.ددرگ یم  میظنت  ناتسبرع  نالوؤسم  تاماقم و 

ياـهراک یتامدـخ  رـصانع  هیجوت  شزومآ و  رما  رد  .تسا  ریگ  مشچ  لـقن  لـمح و  رما  رد  ارجا  يزیر و  هماـنرب  رد  دوـبهب  لاـسما ،
یـسوسحم يدـج و  ياه  توافت  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  یناسر  عالطا  ثحب  رد  دوب ، هدـش  ماـجنا  رتهب  تامدـخ  هئارا  يارب  یبوخ 

حیرـشت يارب  دروـم  نیا  رد  اـه  ناوراـک  ناریدـم  مه  دوـب و  هتفرگ  رارق  نارئاز  راـیتخا  رد  هدـش  رـشتنم  تاوزج  مه  .تـشاد  دوـجو 
.دندوب هدش  هیجوت  تاوزج ،

جاجح یمگردرـس  زا  ات  دوب  هتفرگ  رارق  نارئاز  رایتخا  رد  یحارط و  لیابوم ، يور  رب  بصن  تیلباق  اب  یبوخ  ياـهرازفا  مرن  نینچمه 
ناریدـم رایتخا  رد  یقیقد  عماج و  هشقن  راب  نیتسخن  يارب  نینچمه  .دـنک  يریگولج  اـه  نآ  ندـش  مگ  لاـمتحا  هکم و  هنیدـم و  رد 

.دوب هتفرگ  رارق  اه  ناوراک 

زا یمومع  لقن  لمح و  لیاسو  تمـس  هب  موجه  نارئاز و  هراب  کی  روضح  هب  طوبرم  لقن  لمح و  ياه  هاگتـسیا  هب  طوبرم  ماـحدزا 
اب همرکم  هکم  لقن  لمح و  داتـس  .دوب  تعاـمج  ياـهزامن  هماـقا  زا  سپ  اـه  لـته  هب  تشگزاـب  يارب  نارئاز  هارارف  تالکـشم  هلمج 

دندوب زیامتم  ییاه  بسچرب  اهرتسوپ و  اب  هک  یناریا  جاجح  لقن  لمح و  ياه  سوبوتا  يارب  صاخ  هاگتـسیا  بسانم و  یهد  ناـماس 
.دننک كرت  ار  مرح  تعامج ، زامن  مامتا  زا  سپ  تعاس  مین  هک  دوب  هتساوخ  نارئاز  زا 

تکرح هروـنم  هنیدـم  تمـس  هب  همرکم  هکم  زا  دـعب » هنیدـم   » ياـه ناوراـک  نیلوا  هجح ، يذ  زور 14  زا  هدـش ، غـالبا  خـیرات  ربارب 
دورو تامدقم  كرادت  يارب  ناوراک  مازعا  زا  لبق  تعاس   48 دعب » هنیدم   » ياه ناوراک  همه  ور  شیپ  هورگ  لاح  نیمه  رد  .دندرک 

ایهم (ص ) ربمایپ رهـش  هب  جاجح  دورو  يارب  ار  مزال  تالیهـست  تادیهمت و  ات  دـندوب  هدـش  هرونم  هنیدـم  یهار  نارئاز ، زا  هورگ  نیا 
زین هکم  دوخ  رد  لاح  نیمه  رد  .دنیامن 
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.دوب هدش  هدید  كرادت  یمالسا  نهیم  هب  جاجح  تشگزاب  يارب  یصاخ  ياه  همانرب 

تروص ياه  یگنهامه  ساسا  رب  دوب و  هجح  يذ  مهدزناـپ  زور  هدـج  هاـگدورف  قیرط  زا  روشک ، هب  یناریا  نارئاز  تشگزاـب  ناـمز 
راب نارئاز ، تشگرب  زاورپ  زا  لبق  تعاس  اه 24  تکرش  نیا  هیلقن  شخب  يدوعس ، ریا و  ناریا  ییامیپاوه  تکرش  ود  همانرب  هتفرگ و 

.دنداد لیوحت  نارئاز  ناکسا  لحم  رد  نزو  هبساحم  نودب  ار  یناریا  جاجح  هدش  قفاوت  درادناتسا 

تـسیب غلبم  راب  هفاضا  مرگولیک  ره  يازا  هب  تسا ، درادناتـسا  ياه  كاس  زا  جراخ  هک  نارئاز  راب  هفاضا  دروم  رد  هک  دـنامن  هتفگان 
لاسرا رظن  دروم  دصقم  هب  ناوراک  هعومجم  درادناتسا  راب  اب  هارمه  نارئاز  هفاضا  راب  هک  نیا  رب  هوالع  .دننک  یم  ذخا  يدوعس  لایر 

.دراد ار  دوخ  صاخ  تالکشم  عوضوم  نیا  هک  دوش  یمن 

ییامیپاوه اب  تکراشم  رد  ناهام  تکرـش  امه و 25   50) یلخاد ییاوه  ناگوان  هلیـسو  هب  لاقتنا  مجح   75 جاجح ، تشگزاب  يارب 
.تفرگ ماجنا  يدوعس  ياهامیپاوه  هلیسو  هب  و 25  يدوعس )

هیذغت تیعضو 

هیهت قیرط  زا  جاجح  هنازور  جاتحیام  عیزوت  قیرط  زا  یناسر  تامدخ  صوصخ  رد  ار  ترایز  جح و  نامزاس  ناوت  یمن  هک  دنچ  ره 
ریاس ياه  کمک  یهارمه و  زا  يریگ  هرهب  يارب  نامزاس  نیا  مامتها  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  اما  تسناد ، لوؤسم  یناریا  يـالاک 

ناتسبرع هب  یناریا  ياهالاک  تارداص  شیازفا  دهاش  رود ، نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  ات  دوب  دهاوخ  یباب  حتف  اه ، هاگتسد  اه و  نامزاس 
.میشاب

يارب يا  هیواز  هچیرد و  بوغرم ، تیفیک  اب  یلخاد  ییاـهالاک  هضرع  بساـنم و  تاـناکما  زا  نارئاز  رت  بساـنم  رتهب و  یباـی  تسد 
روشک نیا  رد  هرمع  عتمت و  جـح  مسوم  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  نآ  یفرعم  ناـکما  ناتـسبرع و  رازاـب  رد  یناریا  تادـیلوت  یفرعم 

.دنراد روضح 
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ياه تکرـش  اب  سامت  قیرط  زا  ییاذغ  داوم  هزوحرد  ترایز  جـح و  نامزاس  هک  دوب  تروص  نیا  هب  ریخا  لاس  ود  رد  تیلاعف  هوحن 
ار الاک  ناتـسبرع ، رد  نآ  لحارم  نیرخآ  ات  نیرت  ییادـتبا  زا  لحارم ، یمامت  ماجنا  اب  باختنا و  ار  ییالاک  هصقانم ، ماجنا  فلتخم و 

.داد یم  رارق  رئاز  رایتخا  رد 

ياه نامزاس  ریاس  ناریا و  رد  یناگرزاب  ترازو  ناتـسبرع و  رد  ناریا  ترافـس  اب  هنیمز  نیا  رد  مزال  ياه  یگنهامه  زاین ، ساـسا  رب 
دراو يدوز  هب  ناریا  هدش  خبط  يدنب  هتـسب  ياهاذغ  نامزاس ، نیا  طسوت  هیلوا  تامادـقا  ماجنا  هب  هجوت  اب  .دریگ  یم  تروص  طبترم 

بوتکم یجنـسرظن  ماجنا  اذغ و  نیرتهب  باختنا  يارب  ترایز  جح و  نامزاس  رد  یناریا  ياذغ  نیدنچ  تست  زا  سپ  هدش ، ناتـسبرع 
مـسوم رد  ات  دش  شالت  ور  نیا  زا  دندنـسپ ؛ یم  ار  يدـنب  هتـسب  ياذـغ  یناریا  جاجح  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  جاجح ، قیرط  زا 

.دمآ تسد  هب  زین  عتمت  جح  رد  هیور  نیا  زا  هدافتسا  يارب  هنیمز  جیردت ، هب  دوش و  ارجا  حرط  نیا  هرمع 

زکرمتم هناخزپشآ  يزادنا  هار 

ییارجا تایلمع  شهاک  نامزاس ، یلـصا  ياه  هغدـغد  زا  .تسا  زکرمتم  هناخزپشآ  ثحب  ییارجا ، ياه  تیلاعف  زا  رگید  هنومن  کی 
خبط صوصخ  رد  ناتسبرع  روشک  تاررقم  هب  هجوت  اب  لاس 80 ، زا  .دوب  اه  ناوراک  ناریدم  هدهع  رب  اذـغ ، هیهت  هک  میناد  یم  .تسا 

نآ رد  يدرف  تروص  هب  اه  ناوراک  مه  زاب  اما  دش ، هتفرگ  يزکرم  هناخزپشآ  داجیا  رب  میمصت  اه ، لته  لزانم و  زا  جراخ  زکرمتم و 
.دندرک یم  تیلاعف  هناخزپشآ 

خبط .تسا  هدـش  هتخاس  یناریا  نارگ  تعنـص  تسد  هب  هنیدـم  هکم و  سدـقم  ياهرهـش  زکرمتم  ياـه  هناـخزپشآ  یلـصا  تازیهجت 
یم هتخپ  اه  لته  هناخزپشآ  رد  اذـغ  نآ ، زا  شیپ  .دـش  یتایلمع  لاس 81  زا  زکرمتم ، ياه  هناخزپشآ  رد  یناریا  نارئاز  ماـمت  ياذـغ 

اه لته  رد  دایز  رایـسب  ياهورین  يریگراک  هب  يزوس و  شتآ  راجفنا و  تشاد ؛ لابند  هب  ار  یناوارف  ياه  ینارگن  تارطخ و  هک  دـش 
.دوب راک  نیا  ياه  بیسآ  زا 
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یم هدافتـسا  زکرمتم  ياه  هناخزپشآ  ياذـغ  زا  نارئاز  دودـح 100  نونکا  مه  سپس 80 و  ادتبا 60 ، ترایزو  جح  ناریدم  ریبدـت  اب 
.دننک

يراکمه اب  هک  دش  ماجنا  ییاه  یحارط  هتشذگ  لاس  جح  مسوم  نایاپ  زا  .میدش  رت  کیدزن  یتعنص  خبط  ماظن  کی  هب  ًابیرقت  لاسما 
هب دییأت  دروم  ياهروشک  رگید  یصوصخ  ياه  تکرش  یخرب  یتح  ناتسبرع و  روشک  ياه  نامزاس  یخرب  یلخاد ، ياهداهن  یخرب 
هک يروط  هب  داتفا ، قافتا  زاین  دروم  مالقا  زیهجت  یلام و  نیمأت  تیامح ، يزیر ، همانرب  .درک  کمک  يزکرم  خـبط  ندـش  دـنم  ماـظن 

رظن قبط  دوب و  یلاع  رایسب  زین  تالوصحم  تیفیک  یناسنا ، يورین  زا  هنیهب  هدافتسا  یفرصم و  دراوم  رد  ییوج  هفرـص  نمـض  لاسما 
لیمکت لاح  رد  یناریا ، نارئاز  جح  تایلمع  رد  یتعنـص  خـبط  میا و  هدـش  کیدزن  رایـسب  یتشادـهب  ياهدرادناتـسا  هب  ناسانـشراک 

.تسا (1) ندش 

يزکرم ياه  هناخزپشآ  رد  راک  شدرگ 

جـح و نامزاس  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  ياه  یگدـیچیپ  اه و  تفارظ  زا  زکرمتم  تخپ  يزکرم و  ياه  هناخزپشآ  رد  راـک  شدرگ 
نازیم هب  هیلوا  داوم  هیهت  هب  مادقا  فلتخم ، ییاذغ  ياه  هدعو  رد  نارئاز  دادعت  هب  هجوت  اب  بوصم و  ییاذـغ  همانرب  ساسا  رب  ترایز 

اه و هناخدرـس  تیفرظ  هب  هجوت  اب  هیلوا  داوم  .دهد  یم  رارق  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  دیامن و  یم  هدش  ینیب  شیپ 
.دوش یم  هداد  لیوحت  ام  هب  جیردت  هب  هناخزپشآ ، رد  دوجوم  ياهرابنا 

رد هناخزپشآ  تخپ  نازیم  نامه  هک  بوصم - یمیژر  یفاضا و  ياذـغ  دـصرد  نارئاز و  رامآ  هب  هجوت  اب  هیلوا ، داوم  لیوحت  زا  سپ 
ناونع هب  .دنیامن  یم  خبط  تهج  هیلوا  داوم  ندومن  هدامآ  هب  مادقا  يزاس ، هدامآ  هورگ  ییاذـغ ، همانرب  لودـج  و  دوب - دـهاوخ  زور 

يزاس هدامآ  هورگ  میشاب ، هتشاد  یهام  اب  ولپ  يزبس  راهان  هبنش ، کی  ادرف  رگا  لاثم 

.نامزاس تسایر  يدورهق ، ياقآ  اب  وگو  تفگ  - 1
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لبق زور  زا  دریگ - یم  رارق  فلتخم  ياه  هورگ  رایتخا  رد  رامآ  هنایار و  شخب  طسوت  هک  هبنـشکی - زور  رد  نارئاز  رامآ  هب  هجوت  اب 
زا اه  یهام  لـبق ، زور  دـنچ  رد  ادـتبا  ینعی  تسا ؛ هدومن  یهاـم  خـبط  يارب  هناخدرـس  رد  دوجوم  ياـه  یهاـم  يدـنب  هعطق  هب  مادـقا 

ِتسارفید زا  دعب  .دوش  یم  هداتسرف   (1) تسارفید »  » لمع تهج  هجرد  رفص  هناخدرـس  هب  هدش و  جراخ  هجرد ) دمجنم -( هناخدرس 
داوم ندومن  هتـشابنا  ای  ییاتـسپ »  » هب مادـقا  ًاحالطـصا  هدومن ، داوم  ندومن  هدامآ  يروآرف و  هب  مادـقا  يزاس  هدامآ  هورگ  هیلوا ، داوم 

.دیامن یم  خبط  هدامآ 

رد رییغت  نیا  ًالومعم  هک  دراد - دوجو  ناوراک  کشزپ  ناریدم و  طسوت  اه  ناوراک  ییاذغ  رامآ  رد  رییغت  لامتحا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هورگ رایتخا  رد  هدومن ، جارختـسا  زور  دـنچ  يارب  ار  خـبط  یعطق  رامآ  میناوت  یمن  دوش - یم  هدـید  دایز  اه  ناوراک  یمیژر  ياذـغ 
رامآ يراج و  زور  حبـص  تعاس  ات  ار  ماش  هدـعو  يارب  رئاز  قیقد  رامآ  لیلد  نیمه  هب  .میهد  رارق  يزیر  همانرب  تهج  فلتخم  ياـه 

.میهد یم  رارق  عیزوت  خبط و  فلتخم  ياه  هورگ  رایتخا  رد  هدومن ، هیهت  رصع  راهچ  تعاس  ات  ار  دعب  زور  راهان 

یم زاغآ  اذـغ  عیزوت  هلحرم  اذـغ ، ییامرگ  هریجنز  ظفح  تهج  هب  صوصخم  ياه  رتیه »  » رد اـه  نآ  نداد  رارق  اذـغ و  هیهت  زا  دـعب 
نارگراک هدـننار و  يرگ  یـشان  لیلد  هب  دراد  لامتحا  .دوش  یم  یقلت  هرطاخمرپ  مهم و  رایـسب  ياه  شخب  زا  یکی  شخب  نیا  .دوش 

تامحز یمامت  هدش ، نوگنرـس  ناوراک  دنچ  ای  کی  ياذـغ  اهرتیه ، لقن  لمح و  تهج  شخب  نیا  رد  هدـش  هتفرگ  راک  هب  یجراخ 
، هتفرگ دیدج  یبایریسم  يارب  یتسرد  میمـصت  دناوتن  کیفارت ، اب  دروخرب  رد  هدننار  هک  تسا  نکمم  .دورب  نیب  زا  تخپ  ياه  هورگ 

 .... دسرب و ناشتسد  هب  رید  اه  ناوراک  ياذغ 

تحت ناوراک  زا  ناوراک  يارب  رتیه  دیاب  زورما  لاثم ، ناونع  هب 

.دنیوگ یم  دامجنا  تلاح  زا  هدش  دمجنم  ییاذغ  داوم  ندش  جراخ  هب  تسارفید ، لمع  - 1
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ینیچرتیه صوصخم  ياه  مرف  راـمآ ، هناـیار و  شخب  رد  .ددرگ  عیزوت  دـنا ، هدـش  هکم  دراو  ناـشنارئاز  هک  هناـخزپشآ  نیا  شـشوپ 
.دریگ یم  رارق  عیزوت  فلتخم  ياه  هورگ  رایتخا  رد  یصوصخم  تسیل  هارمه  هب  دوش و  یم  هیهت  رتیه  نورد  اذغ  نداد  رارق  يارب 

ناوراک یتساوخرد  ياذغ  عون  دادعت و  تحص  زا  دوش و  یم  لرتنک  یسرزاب و  رفن  دنچ  طسوت  ندش ، لیمکت  زا  دعب  لبق و  رتیه  ره 
، امد ندوب  بسانم  تروص  رد  رتیه ، يامد  يریگ  هزادـنا  اب  هناـخزپشآ  تشادـهب  لوؤسم  ناـیاپ  رد  دـننک ؛ یم  لـصاح  ناـنیمطا  اـه 

.دیامن یم  رداص  ار  نآ  جورخ  رتیه و  ندش  پملپ  هزاجا 

، رتیه هیلخت  ریسم  رد  یتقو  هک  دندرگ  رپ  رتیه  زا  یبیترت  هب  دیاب  دنراد ، ار  رتیه  هدزاود  تیفرظ  مادک  ره  هک  رتیه  لمح  ياه  نویماک 
.دشاب هتفرگ  رارق  جورخ  فص  يادتبا  رد  ناوراک  نآ  صوصخم  رتیه  دندیسر ، ناوراک  نیلوا  هب 

یتینما تیعضو 

تظافح و دوشیم و  زاغآ  مسوم  زا  شیپ  نآ  ياـهراک  هک  تسا  تسارح  شخب  يداتـس ، هزوح  رد  لاـعف  رایـسب  ياهدـحاو  زا  یکی 
، هارمه نودب  رباعم  رد  ددرت  مدع  ناوناب و  يارب  هژیو  هب  یصخش  تینما  لئاسم  تیاعر  یناب و  نتشیوخ  هیثاثا ، لاوما و  زا  يرادهگن 

كاخ یـسیون و  هضیرع  دننام : تسا ، هعیـش  نهو  بجوم  هک  هچنآ  زا  زیهرپ  نینچمه  و  یمالـسا ، باجح  لماک و  شـشوپ  تیاعر 
نیا تسا ، یـشزومآ  دراوم  زا  نآ ، دـننام  عیقب و  رد  یطارفا  نویباهو  اب  هعزانم  هثحاـبم و  هلداـجم ، زا  يراددوخ  عیقب و  زا  نتـشادرب 
ياـه شزوـمآ  روـشورب و  تـکارت ، يروـضحریغ ، يروـضح و  شزوـمآ  نوـچمه  یفلتخم  ياـه  بلاــق  زا  هدافتــسا  اــب  شزوـمآ 

.دریگ یم  تروص  یکینورتکلا 

، داوس نس ، دـننام : نابطاخم  يدـنب  حطـس  هب  اه  سالک  نیا  رد  .دـننیب  یم  هژیو  شزومآ  زین  ییاریذـپ  لماوع  اه و  ناوراک  ناریدـم 
دارفا زا  یـضعب  هب  یمومع ، ياه  شزومآ  رانک  رد  ًانمـض  .میروآ  تسد  هب  ار  هجیتن  نیرتهب  ات  دوش  یم  یفاو  هجوت  زین  گنهرف و ... 

یعامتجا و یسایس ، تیعضو  نیرخآ  اب  ات  دوش  یم  هداد  یصصخت  هژیو و  ياه  شزومآ 
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.میشخب یم  رارمتسا  شزومآ  هب  مزال  تاغیلبت  اه و  تکارت  زا  هدافتسا  اب  زین  مسوم  مایا  رد  .دنوش  انشآ  نابزیم  روشک  ییایفارغج 

یم نانآ  تمالس  رب  قیقد  تراظن  جاجح و  تینما  نیمأت  نینچمه  اهدادیور و  زا  ماگنه  هب  یناسر  عالطا  هب  تسارح  مسوم ، مایا  رد 
تراظن اهرابنا  زا  اهالاک  جورخ  دورو و  هب  نینچمه  .دراد  فارـشا  اذـغ  حـبط  هوحن  رب  یفاـک  ساوسو  تقد و  اـب  ور  نیا  زا  دزادرپ ؛

یم رـس  تشپ  ار  یناور  مارآ و  جـح  لاسما  تسارح ، دـحاو  هناریگ  یپ  رمتـسم و  تراظن  یفاک و  شزومآ  وترپ  رد  هللادـمحب  .دراد 
يریگ یپ  یـسانش و  بیـسآ  اـب  ناـمزاس  تـسارح  لاـس  ره  .تسا (1)  هتفای  شهاـک  رایـسب  زین  ناگدشریگتـسد  دادـعت  میراذـگ و 

جح ییارجا  ياهداتس  رد  تسارح  ياهدحاو  رارقتسا  داجیا و  هب  تبسن  یصصخت ، ياه  هتیمک  لیکـشت  جح و  اب  طبترم  تاعوضوم 
.دزادرپ یم  یمارگ  نارئاز  نارازگراک و  نانکراک ، زا  تنایص  تظافح و  هرابرد  دوخ  یلصا  هفیظو  ماجنا  هب  دنک و  یم  مادقا 

یتـح هدرک و  یـسررب  هبناـج  همه  روط  هب  ار  اـه  بیـسآ  تالکـشم و  لومعم  قبط  جـح ، ماـمتا  زا  سپ  هلـصافالب  ناـمزاس  تسارح 
اما دوب ، هدمآ  دوجو  هب  یتالکشم  جح 86  رد  هنومن  يارب  .دنک  یم  شالت  اه  یتساک  عفر  روما و  دـنور  حالـصا  تهج  رد  ناکمالا 

ناردارب قیقد  لرتنک  اب  هناتخبـشوخ  دـش و  هدیـشیدنا  یماظتنا  يورین  ًاصوصخ  لوؤسم ، ياه  ناگرا  یگنهامه  اـب  هک  یتادـیهمت  اـب 
هدنیآ رد  میراودیما  میدوب و  نارئاز  نیب  رد  ییاه  هدـیدپ  نینچ  دـهاش  تردـن  هب  لاسما  اه ، هاگدورف  رد  رقتـسم  اجان  شک  تمحز 

.دسرب نکمم  لقادح  هب  کیدزن 

هویش حیرشت  شزومآ و  ياه  سالک  لیکشت  اب  يراج  لاس  رد  : » تفگ ناتـسبرع  روشک  رد  نارئاز  زا  تقرـس  دوجو  هب  هراشا  اب  يو 
ياه شور  نییبت  تقرس و  ياه 

.هرونم هنیدم  داتس  تسارح  لوؤسم  یمشاه ، ياقآ  اب  وگو  تفگ  - 1
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نارئاز نیب  شمارآ  دوبهب  رد  ریگ  مشچ  شهاک  نیا  .دـش  هتـساک  اه  تقرـس  نازیم  زا  لـماوع  ناریدـم و  نارئاز و  يارب  يریگ  شیپ 
« .میشاب دنور  نیا  همادا  دهاش  نانچمه  میراودیما  هک  تسا  هدوب  رثؤم  رایسب 

تسارح رتافد  تیلاعف  رارقتسا و  ترورض  جاجح ، یتینما  لئاسم  هب  تبسن  لبق  ياه  لاس  رد  هدش  ماجنا  ياه  یسانش  بیـسآ  یپ  رد 
هرهب جاجح  یناور  شمارآ  شیاسآ و  نیمأت  ياتـسار  رد  هدـش  بسک  براجت  زا  دـش و  هتخانـش  اًلماک  هنیدـم  هکم و  ياهداتـس  رد 

.دمآ لمع  هب  مزال  يرادرب 

هتـشاد یبسانم  هدزاب  اه  ناوراک  لـماوع  ناریدـم و  نارئاز ، هیجوت  تهج  یتسارح  ياـه  هیـصوت  تارکذـت و  لاـسما  جـح  مسوم  رد 
رـصانع دروخرب  يریگتـسد ، يارب  یهاو  ياـه  هناـهب  یعقاو و  لـلع  يریگ ، تسد  تقرـس ، نسم ، نارئاز  زا  یخرب  ندـش  مگ  .تسا 

.تساه هیصوت  نیا  هلمج  زا  دوش ، یم  دیدهت  هب  رجنم  هک  يراتفر  ياهدیابن  اهدیاب و  رورش و 

تیساسح زیگنا و  هقرفت  لئاسم  حرط  مدع  ناتسبرع و  تاررقم  تیاعر  موزل  نمض  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  یناریا  نارئاز  هب  دحاو  نیا 
دوخ رارقتسا  لحم  ياهرداچ  زا  ات  دنشاب  بظاوم  دیاب  قیرـشت  مایا  رد  یناریا  نارئاز  .دننک  يریگ  شیپ  تالکـشم  یخرب  زورب  زا  از 
دوخ هارمه  نفلت  ناکما ، تروص  رد  مرتحم  نارئاز  نینچمه  .دننک  ددرت  نئمطم  ياهریسم  زا  تارمج ، یمر  ریـسم  رد  دنوشن و  رود 
رهاظ ماگنه  دنراپسب و  ریدم  ای  تاناما  قودنص  هب  ار  یتمیق  يایشا  الط و  دقن و  هجو  نامتخاس ، زا  جورخ  ماگنه  دنربن و  مرح  هب  ار 

.دنشاب دوخ  لاوما  بقارم  تراک و ...  میس  ضیوعت  زرا ، لیدبت  روظنم  هب  اهرازاب ، اه و  نابایخ  رباعم و  رد  ندش 

رامآ تاعالطا و  تیعضو 

رامآ و زا  يرادرب  هرهب  لاقتنا ، لدابت ، تهج  ار  يددعتم  تادـیهمت  عتمت 1387 ، مسوم  زا  شیپ  ترایز  جح و  نامزاس  هنایار  دـحاو 
لاسما هک  هنایار  دحاو  هناروآون  تادیهمت  زا  یخرب  .تسب  راک  هب  يراج  ياه  تیلاعف  دنیارف  حیحص  میظنت  دوجوم و  تاعالطا 
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: تسا ریز  حرش  هب  دوش  یم  ارجا  راب  نیتسخن  يارب 

یکـشزپ زکرم  ییامیپاوه و  طوطخ  هجراخ ، روما  عابتا  هرادا  ترایز ، جـح و  نامزاس  لماع ، کناب  نیب  هزیناـکم  طاـبترا  يرازگرب 
.تشاد اه  ناوراک  رد  نارئاز  مان  تبث  رما  رد  یهجوت  لباق  ریثأت  طابترا  نیا  هک  ترایز  جح و 

يارب ار  يرایـسب  تاناکما  داد و  صاصتخا  تنرتنیا  قیرط  زا  ورزر  هب  ار  اه  ناوراـک  تیفرظ  زا  یمهـس  يراـج  لاـس  رد  دـحاو  نیا 
نامز نامه  رد  ناوراک ، رد  رئاز  کی  مان  تبث  اب  هک  يوحن  هب  دروآ ؛ دوجو  هب  اه  ناوراک  ناریدـم  يارب  مان  تبث  تلوهـس  لرتنک و 

، شیف هئارا  نودـب  کناب و  رد  رئاز  طسوت  هجو  تخادرپ  زا  سپ  دـندش و  یم  علطم  يو  مان  تبث  زا  لماع ، کناب  ناوراک و  کشزپ 
يارب تیلب  رودـص  ازیو و  ذـخا  تهج  سپـس  هجراخ و  عابتا  هرادا  يارب  ار  رئاز  تاعالطا  لوا ، هلحرم  رد  نامزاس  ناوراـک و  ریدـم 

.دندرک یم  لاسرا  هطوبرم  ییاوه  طوطخ  نامزاس و 

سردآ و اه ، نفلت  هرامش  لته ، زاورپ ، خیرات  نامزاس ، تیاس  رد  دنتسناوت  ناشیاه  هداوناخ  نارئاز و  يزاسرتسب ، نیا  لیلد  هب  لاسما 
.دننک هدهاشم  ار  ازیو  رودص  لحارم  هنیدم و  هکم و  ياهرهش  زا  جورخ  خیرات 

هکم رد  اه  هناخزپشآ  اهرابنا و  قطانم و  ياهداتس  دش و  يزادنا  هار  زکرمتم  يا  هکبش  زین  ناتـسبرع  روشک  رد  لاسما  جح  مسوم  رد 
رد ار  تاعالطا  دنتـسناوت  یم  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  يرازفا  مرن  هلیـسو  هب  قطانم  ياهداتـس  .دندوب  طابترا  رد  رگیدکی  اب  هنیدـم  و 

دوخ تاعالطا  زین  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  .دنوش  علطم  اه  هناخزپشآ  تخپ  تیعـضو  زا  تاکرادت  اهرابنا و  دنیامن و  هدهاشم  زکرم 
.تشاد تخپ  نازیم  الاک و  لاسرا  رد  ییازس  هب  ریثأت  یناشوپ  مه  نیا  هک  دندرک  یم  تفایرد  يزکرم  داتس  رِوِرس  زا  ار 

یبایدر لرتنک و  لباق  تاعالطا ، انم ، رد  حبذ  نامز  ات  مان  تبث  زا  هک  دوب  هدش  یحارط  یعماج  رازفا  مرن  زین  ینابرق  شخب  رد  لاسما 
ناگدنیامن و تاعالطا  تفایرد و  ار  دوخ  يزیراو  رادقم  شیف و  تیاس ، قیرط  زا  اه  ناوراک  ناریدم  هک  تروص  نیدب  .دوب 
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صخشم ناوراک  هنازور  هنابـش و  حبذ  دادعت  تخادرپ و  نازیم  هوجو ، تخادرپ  زا  سپ  دندومن و  یم  تبث  یفرعم و  ار  عرـش  نارظان 
.دش یم  هتشاد  هگن  حبذ  رامآ  لرتنک و  رازفا  مرن  طسوت  ًاقیقد  زین  ینابرق  ماگنه  رد  هدش ،

هزیناکم کیتاموتا و  تروص  هب  ار  دادما  ياه  تفیـش  هک  دوب  هدش  هیبعت  يرازفا  مرن  زین  ناگدـش  مگ  دادـما  يارب  لاسما  جـح  يارب 
.درک یم  يدنب  میسقت  قیقد  ياه  لرتنکاب  فلتخم و  ياه  تعاس  اه و  لحم  رد 

جح 87 رد  یهافر  تیعضو 

، دـهد یم  رارق  هرمع  عتمت و  جـح  مسوم  رد  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  رایتخا  رد  ترایز  جـح و  ناـمزاس  هک  یهاـفر  تامدـخ  زا  یکی 
یم دـقعنم  یلخاد  همیب  تکرـش  کی  اب  یـصاخ  لحارم  یط  هک  يدادرارق  بلاق  رد  جاجح  يا  همیب  شـشوپ  نیمأت  زا  تسا  ترابع 

.دنوش رادروخرب  هدش  نییعت  يایازم  زا  دنناوت  یم  نآ  رذگهر  زا  همیب ، قح  تخادرپ  اب  یمارگ  نارئاز  ددرگ و 

نیا هب  لاس 1374  زا  نامزاس ، اما  درک ؛ یم  یهد  نامزاس  ار  دراوم  هنوگ  نیا  هک  تشاد  دوجو  نارئاز  هاـفر  ماـن  هب  یقودنـص  ًاـقباس 
یم همیب  نامرد  ثداوح و  رمع ، رظن  زا  ار  یمازعا  جاـجح  یهورگ ، دادرارق  داـقعنا  همیب و  تعنـص  تالیهـست  زا  يریگ  هرهب  اـب  وس 
همیب دادرارق  هلاس  ره  ریخا ، لاس  دنچ  رد  .دریگ  یم  رارق  همیب  شـشوپ  تحت  تشگرب  تفر و  ماگنه  زین  رفاسم  راب  نینچمه  دیامن و 
صاخ طیارـش  اب  نارئاز  يارب  یلیمکت  همیب  ناکما  نآ ، رب  هوالع  هدش و  هداهن  رگ  همیب  هدهع  رب  يدیدج  تادهعت  هدرک ، ادـیپ  اقترا 

.تسا هدیدرگ  مهارف 

نامزاس قیرط  زا  هک  عتمت  جح  رد  یمازعا  لماوع  نانکراک و  ادخ و  هناخ  نارئاز  هیلک  نیـشیپ ، ياه  لاس  دننام  يراج  لاس  جـح  رد 
ثداوح تباب  همیب  قح  هنارس  غلبم  لاسما  .دنتفرگ  رارق  همیب  تکرش  شـشوپ  تحت  دندوب ، هدش  فرـشم  ناتـسبرع  هب  ترایز  جح و 

لایر رازه  تصش  ًاعومجم  لایر و  رفاسم 4000  هارمه  راب  تباب  لایر و   56000
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لبق زور  ود  داد  رارق  نیا  رابتعا  تدـم  دوب ، هدرک  زیراو  هطوبرم  باسح  هب  تفایرد و  نارئاز  زا  رفـس  زا  شیپ  ناوراک  ریدـم  هک  دوب 
.دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  رفس  زا  دعب  زور  ات 15  مازعا  زا 

کنیع زنل ، تارهاوج و  اصع ، یعونصم ، نادند  دقن ، هجو  لثم : دروم  دنچ  يانثتسا  هب  لاوما  ایـشا و  تقرـس  ای  ندش  دوقفم  لابق  رد 
مزال ياه  هیدـییأت  دراد و  رارق  ناوراک  رایتخا  رد  هک  ییاه  مرف  لیمکت  زا  دـعب  تمیق ، نارگ  یـشوگ  کعمـس و  تعاس ، رچلیو ، و 

.دش دهاوخ  تخادرپ  تراسخ  ناونع  هب  یغلابم  همیب ، سانشراک  هبساحم  بسحرب 

جح 87 رد  رعاشم  تیعضو 

رعاشم هب  نارئاز  لاقتنا 

رهش هب  نانآ  ندنادرگزاب  رخآ  رد  عتمت و  جح  لامعا  زا  یتمسق  ماجنا  تهج  قیرشت ، مایا  رد  رعاشم  هب  همظعم  هکم  زا  جاجح  لاقتنا 
هکم جـح  داتـس  نامزاس و  ياه  همانرب  رد  رعاشم » لقن  لـمح و   » ناونع تحت  هدـش ، يزیر  هماـنرب  تاـیلمع  هعومجم  کـی  رد  هکم 

.دوش یم  ارجا  عقوم  هب  هدش و  ینیب  شیپ 

رد فوقو  زا  سپ  دنرب و  یم  رس  هب  انم  تافرع و  ياهرداچ  رد  ار  هجح  يذ  مهدزاود  ات  متشه ) یـضعب  ) مهن ياهزور  مرتحم  نارئاز 
تارمج یمر  مهم  لامعا  انم ، رد  تماقا  تدم  رد  .دنراد  فوقو  مارحلارعشم  سدقم  ناکم  رد  انم  نیمزرس  هب  ندیسر  يارب  تافرع ،

لمح و دراوم  هب  روکذـم  مایا  رد  جاجح  هب  یناسر  تمدـخ  رد  ییارجا  تاعوضوم  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  قلح  ینابرق و  هناـگ و  هس 
تافرع و رد  حاجح  ناکسا  رارقتسا و  دنیآرف  یگنوگچ و  .دوش  یم  هیزجت  میسقت و  یناسردادما  تشادهب و  هیذغت ، ناکـسا ، لقن ،

.تسا هدوب  ناتسبرع  ناریا و  رد  جاجح  نارازگ  تمدخ  هجوت  دروم  هراومه  انم 

زا قیرشت ، مایا  رد  نامروشک  نارئاز  ناکسا  اهرداچ و  صیصخت  تیریدم  ًالوصا 
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هیلک تخانـش  تافرع و  رعـشم و  اـنم ، ریـسم  نیمزرـس ، رب  قیقد  هطاـحا  هعلاـطم و  هبرجت ، مزلتـسم  تسا و  رادروخرب  ییـالاب  تیمها 
.تسا اه و ...  يدوعس  یتیریدم  ياه  هویش  تاراکتبا و  لماوع و 

ياه لاس  خـلت  ثداوح  رارکت  عنام  انم ، لپ  ریز  رد  يزاس  هار  ینارمع و  تایلمع  ماجنا  اب  ات  دـش  ماجنا  یتارکاذـم  نابزیم  روشک  اـب 
.دوش هتشذگ 

رعـشم هب  یناریا  ياه  ناوراک  دورو  ریـسم  متـشه » قیرط   » ناتـسبرع یگدننار  ییامنهار و  سیلپ  اب  هتفرگ  تروص  ياه  یگنهامه  اب 
ار ناشنارفاسم  دنناوت  یم  دنـسرب ، دصقم  هب  دادماب  کی  تعاس  زا  شیپ  ات  اهوردوخ  رگا  هک  دش  هیـصوت  اه  ناوراک  هب  دش و  مالعا 
ات ار  یتفاـسم  دـیاب  نارئاز ، گـنیکراپ  رد  هطوبرم  يوردوخ  كراـپ  اـب  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـننک و  هداـیپ  ناـشیاهرداچ  راوـج  رد 

.دننک یط  هدایپ  اهرداچ 

جح تایلمع  مهم  هغدـغد  زا  انم  رعـشم و  تافرع ، هب  نارئاز  ییاج  هباج  قیرـشت ، مایا  ندیـسر  ارف  جـح و  کسانم  ماجنا  هناتـسآ  رد 
زور تعاس 14 ، زا  یناریا  نارئاز  مازعا  لاقتنا و  هژیو  ياه  سوبوتا  هدـش ، ماجنا  ياه  یگنهامه  اه و  يزیر  هماـنرب  ساـسا  رب  .تسا 

گنیکراپ زا  اه  سوبوتا  لاقتنا  جورخ و  هب  تبـسن  دنتـسناوت  یم  نانآ  دوب و  اه  ناوراـک  ناریدـم  هب  لـیوحت  هداـمآ  هجح  يذ  متفه 
.دننک مادقا  ناوراک  ره  يارب  هقیقد   30 تدم 20 - فرظ 

همادا مهن  زور  يادرف  حبـص  اـت  دـش و  زاـغآ  تاـفرع  يوس  هب  ناـمروشک  نارئاز  تکرح  هجح ، يذ  متـشه  زور  برغم  ناذا  زا  سپ 
رقتـسم هدـش  هیبعت  ياهرداچ  رد  هدـش ، تافرع  دراو  یناریا  جاجح  همه  هجح ، يذ  مهن  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  تفاـی ؛

.دش زاغآ  مارحلارعشم  تمس  هب  تکرح  زور ، نیمه  بورغ  رد  نآ  زا  سپ  .دندوب  هدش 

زا اه  ناوراک  ياه  سوبوتا  ياه  تیلب  ترایز ، جـح و  داتـس  يرهـش و  نورب  لقن  لمح و  يوس  زا  هتفرگ  تروص  ياه  يریگ  یپ  اب 
لیوحت هکم  هناگ  ُهن  قطانم  داتس  طسوت  هجح  يذ  مشش  زور  رد  هک  دوب  هدش  رداص  وکسات »  » و لفاح »  » ياه تکرش  يوس 
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مایا نیا  رد  رئاز  ره  یلدنص  هنیزه  تفرگ و  ماجنا  سوبوتا  هاگتسد  دودح 2200  اب  سدقم  رعاشم  هب  جاجح  لاقتنا  .دش  اه  ناوراک 
.دوب رالد  لداعم 96  هک  دش  هبساحم  لایر   360

رعاشم رد  ناکسا  تیعضو 

دودح هب  هجوت  اب  انم ، رد  فوقو  تدم  رد  دوب و  هدش  هدروآرب  رفن  دـص  رداچ  ره  رد  ناکـسا  تیفرظ  تافرع ، رد  فوقو  تدـم  رد 
مزال ياضف  رتم   1 رئاز 06 / ره  يازا  هب  دوش ، یم  لامعا  اهروشک  همه  دروم  رد  هک  ییاه  تیدودـحم  مک و  تحاسم  رد  انم  یعرش 

.دنتفای ناکسا  رفن  هدراهچ  رداچ  ره  رد  بیترت ، نیا  هب  هک  دوب  هدش  نییعت 

انعم نیدب  .دندرک  هیجوت  انم  ياهرداچ  رد  ناکم  تیدودحم  صوصخ  رد  ار  مرتحم  نارئاز  اه  ناوراک  مرتحم  ناریدم  تسا  یهیدب 
جاجح یفوطم  هسـسؤم  يدوعـس و  تلود  يارب  نآ  هنیزه  تخادرپ  اب  یتح  رتشیب  نیمز  صیـصخت  انم  یعرـش  دودح  هب  هجوت  اب  هک 

.دوب دهاوخن  رّسیم  ناریا 

یمر ياهریـسم  زین  و  انم ) هفلدزم و  تافرع ، ) هسدقم رعاشم  قطانم  اب  اه  ناوراک  ناریدم  عقوم  هب  ییانـشآ  یناسر و  عالطا  روظنم  هب 
سیلپ یهیجوـت  یـشزومآ - هـسلج  رد  ناریدـم  روـضح  دـنک ، یم  رییغت  یفلتخم  ياـه  تعاـس  رد  هـک  تـشگرب ) تـفر و  ) تارمج

تشگرب تفر و  ياهریـسم  رد  هدش  داجیا  ياه  تیدودحم  هب  هجوت  اب  اریز  دوب ؛ یمازلا  سدقم  رعاشم  هقطنم  یگدننار  ییامنهار و 
، تالکـشم شهاـک  نارئاز و  دـمآ  تفر و  رد  لیهـست  زین  رعـشم و  تاـفرع و  رد  رورم  روـبع و  تاررقم  اـب  ییانـشآ  تارمج ، یمر 

يذ مراهچ  ) هبنش هس  حبـص  تعاس 9  یهیجوت  یـشزومآ - سـالک  نیا  .تشاد  ییازـس  هب  ریثأـت  ناوراـک  ناریدـم  هیجوت  شزومآ و 
.دش رازگرب  سامیر » نولاص   » لحم رد  هجح )

ینابرق تیعضو 
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داجیا تصرف  ناکما و  نیا  رانک  رد  .تسا  هدرب  نیب  زا  ار  اه  هغدـغد  تالکـشم و  زا  يرایـسب  جاجح ، یناـبرق  حرط  ندـش  هزیناـکم 
نانیمطا نارئاز  هب  حرط ، هیجوت  ياتـسار  رد  .تسا  يرگید  دـیون  ناـنآ ، يارب  یناوراـک  داـجیا  یناریا و  نیحباذ  یهد  ناـماس  هدـش ،

نابرق هب  ندرک  ینابرق  يارب  دیابن  رگید  اه  یجاح  دشاب و  ادـخ  يوس  هب  دـیاب  اه  هجوت  انم  رعـشم و  تافرع ، رد  هک  دـش  هداد  رطاخ 
.دنا هدروآ  مهارف  نانآ  يارب  ار  یناکما  نینچ  شیوخ ، ياواتف  اب  زین  ماظع  عجارم  دنشاب ؛ يا  هیشاح  لئاسم  لوغشم  دنورب و  هاگ 

ياهروشک هب  ینابرق  تشوگ  لاسرا  نینچمه ، .دوش  هاگراتـشک  دراو  رئاز  تسین  مزال  رگید  هزیناکم  حرط  داجیا  اـب  تروص  نیا  رد 
یتفگنه لوپ  اه  ناوراک  لوؤسم  و  یجاح »  » تسین مزال  رگید  هک  نآ  نمض  نآ ، ندش  فلت  زا  زیهرپ  ارقف و  نیب  نآ  میسقت  رگید و 

.دنزادرپب ینابرق  يارب  ات  دننک  لمح  دوخ  اب  ار 

سدـقم رعاـشم  رد  ناگدـشمگ  دادـما  فلتخم  ياـه  تفیـش  زین  یناـبرق و  رما  رد  لوؤسم  ياـهورین  یگنهاـمه  یهیجوت و  تسـشن 
اب شخب  ره  ياهورین  دـش و  رازگرب  ترایز  جـح و  نامزاس  سییر  روضح  اب  يداهراد »  » لته ياه  شیامه  نلاس  رد  اـنم  تاـفرع و 

.دندش انشآ  دادما  ینابرق و  مهم  هزوح  ود  رد  دوخ  فیاظو 

ییزج تارییغت  اب  ام  یلو  میدوبن ؛ انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  مه  ام  .دندرک  تکرـش  حرط  نیا  رد  یجاح  رازه  نویلیم و 500  کی  دودح 
.میدرک فرطرب  مه  ار  اه  یتساک  یخرب  میدش و  حرط  نیا  دراو 

، یعرـش لئاسم  هب  دهعت  نانآ  باختنا  كالم  .دندوب  یعرـش  لئاسم  هب  انـشآ  نیدـتم و  ياهورین  زا  همه  یناریا و  رفن  ام 95  نیحباذ 
یسررب شنیزگ و  ماجنا  زا  سپ  اه  ناتسا  همه  زا  نیحباذ  باختنا  هتبلا  .دوب  حبذ  ماجنا  رد  تردق  تعرس و  یعرش ، حبذ  رد  ییاناوت 

.دننک لمع  يا  هفرح  تروص  هب  ات  دوب  هتفرگ  تروص  نانآ  ییاناوت 

شالت دنچ  ره  دیسر ؛ نایاپ  هب  دیع  زور  رد  راک  ات 85  دندش و 80  راک  هب  تسد  نابرق  دیع  زامن  زا  دـعب  اه  ینابرق  ماجنا  يارب  نانآ 
هب دصرددص  ار  راک  هک  دوب  نیا  رب 
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.دندرک یم  تراظن  ینابرق ، ندوب  یعرش  رب  یناحور  رظان  جنپ  نیحباذ  راکرب  ًانمض  .میناسرب  نایاپ 

اهرداچ هب  تارمج  یمر  زا  سپ  دوب ، هدشن  ماجنا  نانآ  ینابرق  حبذ  هک  ییاه  یجاح  هک  دوب  نینچ  زین  جاجح  هب  یناسر  عالطا  هوحن 
زور حبص  تعاس 10  ات  تفرگ و  یم  ماجنا  اه  حـبذ  بیترت  هب  دوش ؛ ماجنا  نانآ  یناـبرق  حـبذ  اـت  دـندنام  یم  رظتنم  دنتـشگ و  یمرب 
یسک يارب  رگا  ات  دندنام  هاگراتشک  رد  دعب  یتاعاس  ات  ناحباذ  هتبلا  .دیـسر  نایاپ  هب  اه  یجاح  مامت  ینابرق  حبذ  هجح ، يذ  مهدزای 

.دنشاب وگ  خساپ  دش ، داجیا  یلکشم 

خالس ياهورین  دنوش و  یخالس  دیاب  اهدنفسوگ  حبذ  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  هتبلا  .دنکیم  حبذ  دنفـسوگ  سأر  زور 1500  رد  حباذ  ره 
.میدوب هدش  هجاوم  نانآ  يراک  مک  اب  یهاگ  دنوش ، یم  نیمأت  یمالسا  کناب  طسوت 

راک هک  دش  هصقانم  هدنرب  رفن  کی  هتشذگ  لاس  .تفرگ  ماجنا  یمالسا  هعسوت  کناب  طسوت  هصقانم و  قیرط  زا  مه  دنفـسوگ  دیرخ 
و دنلیزوین و ...  یتوبیج ، ایلارتسا ، ياهروشک  زا  دنفـسوگ  دیرخ  .دندش  هصقانم  هدـنرب  رفن  هس  لاسما  یلو  درک  هجاوم  لکـشم  اب  ار 

طـسوت مه  تراظن  نیا  دوب و  هدـش  تراظن  هدـش  يرادـیرخ  ياهدنفـسوگ  ندوب  یعرـش  رب  هتبلا  .دوب  ییاکیرمآ  ياهروشک  یخرب 
.دوب يدوعس  لایر  لاسما 395  دنفسوگ  تمیق  .تفرگ  ماجنا  اه  ناوراک  ناگدنیامن  مه  ام و  يداتس  ياهورین  نارظان و  مه  کناب ،

، اه ناوراک  زا  یسیون  مان  لثم  يداتس  راک  مه  رفن  دودح 85  دنهد ، یم  تامدخ  نانآ  هب  هک  يرفن  شـش  جنپ - نیحباذ و  زا  ریغ  هب 
.دندوب راد  هدهع  ار  ناحباذ و ...  نارظان و  اب  ناوراک  هدنیامن  نیب  طابترا 

هک تشاد  نلاس  راهچ  مه  شخب  ره  تسار و  پچ و  شخب  لماش  مادـک  ره  دـندوب و  هزیناکم  ياه  نلاس  یبآ ، زمرق و  ياـه  نلاـس 
.میتشاد رایتخا  رد  مه  حبذ  هطقن  لهچ  مصیوم »  » هقطنم رد  هتبلا  .دیسر  یم  نلاس  هدزناش  هب  عومجم  رد 

هب تشوگ  دورو  يارب  ام  .دوش  یمن  ام  روشک  دراو  ینابرق  ياهتشوگ  زا  يزیچ 
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لحم دیرخ و  نامز  زا  هک  دشاب  یکشزپماد  نامزاس  رظنریز  دیاب  روشک ، هب  اه  ماد  نیا  دورو  .میتسه  یـصاخ  طیارـش  لابند  روشک ،
مهارف طیارش  نیا  زونه  یلو  دشاب ؛ هتشاد  رظن  ریز  ار  زیچ  همه  .نآ  يرادهگن  یخالس و  حبذ و  نامز  ات  ناتسبرع  هب  دنفـسوگ  دورو 

.تسا هدشن 

تشوگ هک  دوب  نیا  ام  تساوخرد  یلو  دنک ؛ یم  لاسرا  ریقف  فلتخم  ياهروشک  هب  ار  ینابرق  ياه  تشوگ  یمالسا ، هعـسوت  کناب 
.دننک لاسرا  رگید  روشک  دنچ  ناجیابرذآ و  نانبل و  هب  ار  نامروشک  ینابرق 

يداصتقا ياهداهن  هک  یمالـسا  هعـسوت  کناب  یگنهامه  اب  ترایز  جح و  نامزاس  ریخا ، لاس  دنچ  دـننامه  زین  يراج  لاس  جـح  رد 
ماجنا تادیهمت  تامدقا و  نیرت  مهم  .داد  ماجنا  زکرمتم  تروص  هب  ار  نارئاز  ینابرق  هضیرف  ماجنا  تسا ، یمالسا  سنارفنک  نامزاس 

: دوب بیترت  نیا  هب  مسارم  نیا  رد  هدش 

رظن ریز  انم »  » هزیناکم ياه  نلاـس  رد  هک  دـنا  هدـش  هدـیزگرب  روشک  رـسارس  یـضاقتم  ناـحباذ  نیب  زا  يا  هفرح  حـباذ  دادـعت 95  . 1
.دندناسر ماجنا  هب  ار  ینابرق  رما  ترایز  جح و  نامزاس 

ناملـسم روشک  دـنچ  هیروس و  ناتـسناغفا ، نانبل ، ياهروشک  رد  دـنمزاین  مدرم  فرـصم  هب  زین  يراج  لاـس  جـح  یناـبرق  تشوگ  . 2
.دیسر ییاقیرفآ 

هوجو يروآ  عمج  زا  سپ  مه  ریدـم  درک و  زیراو  دوخ  ناوراـک  ریدـم  باـسح  هب  ناـموت  رازه  غـلبم 106  رفـس  زا  شیپ  رئاز  ره  . 3
نپوک نتفرگ  لیوحت  يارب  ار  هطوبرم  ياه  شیف  هدرک ، زیراو  ترایز  جـح و  نامزاس  باسح  هب  اج  کـی  تروص  هب  ار  نآ  نارئاز ،

.دوب هدرک  تفایرد  ناتسبرع  رد  ینابرق  حرط  ياه 

.دنتشاد هدهعرب  ار  نادنفسوگ  حبذ  هوحن  رب  یعرش  تراظن  ینابرق ، حرط  لئاسم  هب  طلسم  نویناحور  زا  رفن  جنپ  . 4
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.دوب هدش  ذخا  ینابرق  ماجنا  يارب  ناوراک  ناگدنیامن  هب  لیکوت » رد  تلاکو   » نارئاز همه  زا  . 5

اب دنتـسناوت  یم  نارئاز  نیاربانب  دوب ؛ هدیـسر  دـیلقت  ماظع  عجارم  زا  یخرب  دـییأت  هب  هتـشذگ  ياه  لاس  رد  بش  رد  یناـبرق  ماـجنا  . 6
.دننک هافتسا  ینابرق  ماجنا  رد  عیرست  يارب  ناکما  نیا  زا  اه  ناوراک  مرتحم  نویناحور  اب  تروشم 

لیوحت نانآ  هب  ناوراک  ریدم  طسوت  رداص و  هدش ، هیهت  ینابرق  دـحاو  طسوت  هک  ینابرق » ماجنا  یهاوگ   » نارئاز زا  کی  ره  يارب  . 7
.دش

رد دنناوتب  نانآ  ات  دندوب  اه  ناوراک  نالوؤسم  هب  یهد  تبون  هدامآ  نابرق ، دیع  بش  هیلوا  تعاس  زا  ینابرق ، حرط  دحاو  ياهورین  . 8
.دننک حبذ  هب  زاغآ  دیع  زور  حبص  هیلوا  تعاس 

يذ مشـش  زور  ات  رثکادـح  هدـش و  مالعا  شیپ  زا  يدـنب  نامز  ساسا  رب  همرکم ، هکم  هناگ  ُهن  قطانم  رد  ینابرق  حرط  ياه  نپوک  . 9
.دیدرگ عیزوت  هجح 
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امیس ادص و  نامزاس 

جح يونعم  رفس  نییبت  رد  یلم  هناسر  شقن 

ادص و هورگ  لاسما  .دنکیم  افیا  ار  یلـصا  شقن  جح  يربخ  شـشوپ  یناسر و  عالطا  هنیمز  رد  جح  مسوم  رد  امیـس  ادص و  نامزاس 
مـشچ هب  نآ  راک  رد  یبسانم  يراتخاس  عونت  تشاد و  جح  اب  طبترم  ياه  شرازگ  لاسرا  هدنز و  ياه  همانرب  هب  يا  هژیو  هجوت  امیس 

.دروخیم

کی جح »  » ثحب : » تفگ لاسما  جح  يارب  امیـس  ادص و  نامزاس  ياه  همانرب  هرابرد  امیـس  فراعم  ياروش  ریبد  یناجیـسراف ، زیورپ 
هدافتـسا اه  نآ  ياه  ییاناوت  اه و  تیفرظ  زا  دناوتب  هناسر »  » ات دننک  کمک  دـیاب  همه  فلتخم  ياه  هاگتـسد  تسا و  یناگمه  ثحب 

هدش و جح  اب  طبترم  ياه  شرازگ  لاسرا  هدنز و  ياه  همانرب  هب  يا  هژیو  هجوت  لاسما  هتبلا  .دـشاب  میهـس  نآ  رد  زین  شدوخ  دـنک و 
« .دوب دهاوخ  دایز  مایا  نیا  رد  راتخاس  عونت 

هک یتدم  لوط  رد  میا و  هدرک  زاغآ  تبسانم  نیا  هب  ار  دوخ  ياه  همانرب  هژیو  جح ، هتفه  زا  : » درک راهظا  امیـس  فراعم  ياروش  ریبد 
یب يونعم  ياضف  نیا  زا  ات  میراد  يا  هژیو  يزیر  همانرب  دندرگ ، یمزاب  جح  رفس  زا  هک  ینامز  ات  دنتسه  ادخ  هناخ  رفس  مزاع  نارئاز 

« .مینامن هرهب 

، دنوش یم  شخپ  ود  هکبش  زا  هک  ناوضر » هضور   » و یقرش » باتفآ  «، » شیاین ات   » ياه همانرب  : » داد همادا  امیـس  فراعم  ياروش  ریبد 
هیهت ار  ییاه  شرازگ  هدومن و  توعد  نامهیم  جـح ، عوضوم  اب  هطبار  رد  دـنراد و  مایا  نیا  تبـسانم  هب  ییاه  همانرب  هژیو  مادـک  ره 

.دنا هدرک 

: تفگ درک و  هراشا  دش ، شخپ  امیس  هس  هکبش  زا  هتشاد و  جح  هب  هتشذگ  لاس  هک  يرفس  هرابرد  يزیربت  لامک  زا  يدنتسم  هب  يو 
امیس کی  هکبش  .دوش  یم  شخپ  اه  همانرب  لصاوف  رد  هک  تسامیس  هس  هکبش  ياه  هژیو  رگید  زا  نید » عورف   » مان هب  یهاتوک  راک  »

رارق هجوت  دروم  ار  رما  نیا  یصاخ  ياه  لکش  هب  دوخ  فلتخم  ياه  شخب  رد  زین 
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.دهد یم  ششوپ  ار  جح  ثحب  شرازگ ، هئارا  ینارنخس و  شخپ  اب  صاخ ، اًلماک  لکش  هب  نآرق  هکبش  هداد و 

ياه هکبـش  زا  هفرع  ياعد  شخپ  لثم  هژیو  مسارم  هفرع ، زور  نابرق و  دـیع  ریدـغ ، دیعـس  دـیع  لثم  صاـخ  ياـه  تبـسانم  رد  هتبلا 
.تشاد میهاوخ  ار  امیس  فلتخم 

، جح رفس  ندوب  يونعم  نییبت  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  هب  لمع  هعماج ، رد  هناسر  شقن  هرابرد  امیـس  فراعم  ياروش  ریبد 
نییبت رد  هناسر  شقن  : » درک راهظا  جح  یعامتجا  يدرف و  هاگیاج  زا  جاجح  تخانش  ناناملـسم و  تدحو  رد  جح  یگنهرف  هاگیاج 

نیب لاس  لوط  رد  یتح  یسانشراک ، تاسلج  هنیمز  نیا  رد  دراد  ترورض  تسا و  راذگریثأت  مهم و  رایسب  يونعم  گرزب و  رفس  نیا 
.دوش نییبت  اه  هناسر  فیاظو  اب  بسانتم  جح  فلتخم  داعبا  دوش و  رازگرب  فلتخم  ياه  هاگتسد 

یم رایسب  ام  .تسادخ  هناخ  هب  جاجح  مازعا  نامز  رد  زین  نآ  جوا  هک  میشاب  هتشاد  لاس  لوط  رد  جح  ثحب  يارب  یبسانم  شقن  دیاب 
دراد و یعونتم  تاکرب  يدرف  يزاسدوخ  يارب  هک  دـننک  تفایرد  ار  یفافـش  نشور و  ياه  هشوت  هر  جاجح  هک  مینک  کمک  میناوت 

ساپ رد  هکار  يا  هفیظو  دـنا ، هدـش  فرـشم  يونعم  رفـس  نیا  هب  اًلبق  هک  یناسک  يارب  هژیو  ياه  همانرب  شخپ  اب  میناوت  یم  نینچمه 
« .مینک يروآدای  دنراد ، رفس  نیا  تشاد 

زا ات  میـشاب  هتـشاد  صخـشم  نودـم و  يزیر  همانرب  یگنهاـمه و  یلد و  مه  کـی  دـیاب  اـم  هنیمز  نیا  رد  : » درک دـیکأت  یناجیـسراف 
« .دنک دمآراک  شدوخ  نابطاخم  رد  ار  هناسر  رثا  هدش ، يریگولج  يراک  يزاوم  يراک و  هدنکارپ 

اب دناوت  یم  امیسوادص  هناسر  ًاعطق  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  رخاف  ياه  گنهامن  یقیسوم و  شیامن ، دیلوت  هیهت و  ترورض  هرابرد  يو 
شخب رد  بوخ و  ياهدورـس  یقیـسوم و  دـیلوت  اب  ییاقلا  شخب  رد  رگید  ترابع  هب  دـشاب و  راذـگریثأت  نینچ  نیا  رخاـف  ياـهراک 

« .دشاب راذگریثأت  دناوت  یم  رابرپ  ياه  شیامن  یتح  اه و  شرازگ  اب  ییانغا 
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جح بسانم  تامغن  دیلوت 

نیا یفطاع  یـسح و  ياضف  يواح  ییاه  شرازگ  تارایز و  هیعدا ، يواح  هدرـشف  حول  دـنچ  لاسرا  زا  ویدار » تاـمغن   » هرادا ریدـم 
.داد ربخ  یلم  هناسر  ياه  هکبش  هب  هجح  يذ  هام  زا  شیپ  ات  مسارم 

: دوزفا درک و  دای  دنک - یم  نییعت  عرـش  دوخ  ار  نآ  لکـش  اوتحم و  هک  یبهذم - کسانم  زا  یکی  ناونع  هب  جـح  زا  ینیـسح  دـیجم 
لکـش ناوت  یم  دنک و  یم  نییعت  ار  اوتحم  نید ، ياه  هبنج  زا  یـضعب  دراد ؛ ار  دوخ  صاخ  یگژیو  یبهذم  کسانم  هزوح  رد  راک  »

هب ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  هدـش  صخـشم  مه  لکـش  اوتحمرب ، هوالع  نید ، ياه  هبنج  زا  یـضعب  يارب  اما  داد ، رییغت  بساـنت  هب  ار 
« .درک هراشا  جح  کسانم 

نید هزوح  رد  راک  : » درک ناشنرطاخ  مایا  نیا  رد  جـح  عوضوم  اب  رخاف  تامغن  تخانـش  موزل  هراـبرد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  ناـشیا 
هک ییاهراک  دـیلوت  دـهاش  اذـل  .دوش  یمن  هتفگ  ییون  فرح  نید  هوجو  هرابرد  رـضاح  لاح  رد  تسا ؛ تخانـش  تفرعم و  دـنمزاین 

«! میتسین دنشاب ، هنیمز  نیا  رد  ینغ  رایسب  ياوتحم  ياراد 

دیلوت نییبت و  دـنمزاین  ار  جـح  دـننام  یعوضوم  جـح ، تیمها  صوصخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  هب  هراـشا  اـب  ینیـسح  ياـقآ 
هاگـشناد هزوح و  دـیتاسا  هک  میتسه  نآ  دـنمزاین  رخاف  ون و  ياه  همانرب  تخاـس  يارب  رـضاح  لاـح  رد  : » دوزفا تسناد و  ون  تفرعم 

« .دننک يدیدج  فیرعت  تفرعم ، فلتخم  تاعوضوم  هرابرد 

، دیدج ياه  هطرو  هب  دورو  يارب  هاگـشناد  هزوح و  دیتاسا  زا  دناوت  یمن  امیـسوادص  نامزاس  ایآ   » هک شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  يو 
هدـنهد شرافـس  دـناوت  یم  نامزاس  نیا  هتبلا  تسا ، تفرعم  هدننکرـشتنم  امیـسوادص  ناـمزاس  : » تفگ دـنک »؟ يراـکمه  هب  توعد 

« .دیآ یم  رد  بآ  زا  هنوگچ  تسا  صخشم  تسا ، یشرافس  هک  یتفرعم  اما  دشاب ؛ مه  تفرعم 

داد و یفنم  خساپ  دنک »؟ یمنراوشد  ار  جح  کسانم  ياوهو  لاح  فیصوت  ویدار  رد  ریوصت  نتشادن  ایآ   » هک شسرپ  نیا  هب  ینیسح 
ریوصت ویدار  رد  هک  نیا  : » تفگ
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ناوت یم  دنتـسه ، ویدار  ياه  همانرب  هدنونـش  هک  ییاه  مدآ  دادعت  هب  هک  ارچ  تسا ؛ تصرف  دـشاب ، دـیدهت  هک  نآ  زا  شیپ  میرادـن ،
« .دوش یم  اوتحم  نتفرگ  ثعاب  ندرکریوصت  ینید  تفرعم  ياه  هبنج  زا  يرایسب  رد  هک  نیا  نمض  .تخاس  ریوصت 

اه و مدآ  ناکم ، زا  ویدار  نارگ  شرازگ  طسوت  تسرد  يریوصت  هئارا  موزل  هرابرد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  ویدار  تامغن  هرادا  ریدـم 
مینیب یم  رـضاح  لاحرد  اما  دننک ؛ فیـصوت  ار  تیعقاو  دیاب  جح ، کسانم  نارگ  شرازگ  : » درک راهظا  جـح ، کسانم  ياوهو  لاح 

هب کـسانم  نیا  زا  یتـسرد  هیواز  دـیاب  رگ  شرازگ  .دـننک  یم  فیـصوت  ار  مسارم  نیا  ياوهو  لاـح  راـک ، نیا  ياـج  هب  اـه  نآ  هک 
ار ملاع  کلم  تسا  رارق  هکلب  دنک ، فیـصوت  ار  ملاع  توکلم  تسین  رارق  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  هلأسم  نیا  هب  دهد و  هئارا  بطاخم 

« .دنک فیصوت 

جح مسوم  رد  امیس  ادص و  ياه  ملیف 

«، دیلک هاش   » .دنک شخپ  امیس  کی  هکبش  زا  ینویزیولت  ملیف  شش  ریدغ  نابرق و  دایعا  جح ، مایا  تبسانم  هب  امیـس  ادص و  تسا  رارق 
ملیف یتخبـشوخ ،» زا  دعب  زور   » و زگره » دیاش  دوز ؛ دیاش  « » مرگ ياچ  ناجنف  کی  «، » رت کیدزن  مدق  مدنچ  «، » گنرد يارب  ینامز  »
.دش دنهاوخ  شخپ  امیس  کی  هکبش  زا  كرابم  دایعا  نیا  هلصاف  رد  دنتسه و  دیلوت  فلتخم  لحارم  رد  نونکا  مه  هک  دنتسه  ییاه 

يزاب نآ  رد  هتـشاگن و  يرداق  شرآ  ار  نآ  همان  ملیف  هک  تسا  ییاـه  ملیف  نیا  زا  یکی  مدـقم ، ناـماس  ینادرگراـک  هب  دـیلک » هاـش  »
دمحم یمتسر و  نیسح  ریما  یمارگ ، شونایک  یماقم ، مئاق  نیورپ  هداز ، میهاربا  سوریس  امنهر ، هراهب  يرفظم ، دیجم  نوچ : ینارگ 

.دنا هتخادرپ  شقن  يافیا  هب  نابراس 

اب شرهاوخ  دوش  یم  هجوتم  دوش و  یم  هداوناخ  دراو  دـنک و  یم  هبوت  اه  لاس  زا  سپ  هک  تسا  يدزد  هرابرد  دـیلک » هاش   » ناتـساد
.دنک یم  جاودزا  دراد  یماظتنا  يورین  ناورس 
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مان هب  يدرف  ناتـساد  ینویزیولت  ملیف  نیا  .تسا  هدش  یتخبـشوخ » زا  دعب  زور   » دیلوت راک  هب  تسد  مایا ، نیا  يارب  زین  مدقم  سوریس 
یم رییغت  ار  وا  یگدـنز  ریـسم  هک  دـهد  یم  خر  وا  يارب  یتاقافتا  هار  رد  اما  دورب ؛ جـح  هب  دـهاوخ  یم  هک  دـنک  یم  لابند  ار  ییحی 

.دهد

يولج يدوز  هب  یقـشع ، اسیرپ  یگدـننک  هیهت  یتشهب و  اضر  ینادرگراک  هب  هک  تسا  یملیف  ناونع  زین  زگره ،» دـیاش  دوز ؛ دـیاش  »
کی هرابرد  دوش ، یم  هتخاس  یتشهب  اضر  یقشع و  اسیرپ  زا  يا  هتشون  ساسا  رب  هک  ملیف  نیا  .دور  یم  هیالک  دومحم  رصان  نیبرود 

لیئاـکیم ملیف  نیا  رد  .دوـش  یم  ور  هبور  دوـخ  یگدـنز  زا  يا  هزاـت  ياـه  تیعقاو  اـب  هـکم  هـب  رفـس  رد  هـک  تـسا  هاگـشناد  داتـسا 
.تخادرپ دنهاوخ  شقن  يافیا  هب  هانپراشفا  شوهم  یچولب و  مظاک  یناتسرهش ،

اب يزاجح  هللا  حور  دیـس  ار  نآ  هک  دراد  مان  گنرد » يارب  ینامز   » امیـس کی  هکبـش  جـح  مایا  ینویزیولت  ياـه  ملیف  زا  رگید  یکی 
، دنمدرخ وهآ  يرای ، نیـسح  نوچ : ینارگیزاب  ملیف  نیا  رد  .دنک  یم  ینادرگراک  هزوریف  دوعـسم  شدوخ و  كرتشم  یگدننک  هیهت 

.دنزادرپ یم  شقن  يافیا  هب  یجان  اضر  یتلود و  دیعس  یبارض ، یضترم  يدمحا ، نارهم  ینایواک ، میرم 

رد ات  دراد  انب  یجان ) اضر  ) زیزع لوا  تیاور  رد  دنوش ؛ یم  لصتم  مه  هب  اهتنا  رد  هک  تسا  تیاور  ود  ناتساد  گنرد » يارب  ینامز  »
هک يرای ) نیسح  ) یفطـصم مود  تیاور  رد  .دوش  یم  ور  هبور  یعناوم  اب  هار  نیا  رد  اما  دنک ، ثادحا  ار  یگرزب  هناخراک  يا  هقطنم 
اه نآ  وا  دنتسه  نآ  رد  يدازون  ناوج و  يرتخد  هک  .دنک  یم  دروخرب  سنالوبمآ  اب  ناهفصا  زا  تشگزاب  هار  رد  تسا ، زیزع  داماد 

.دنک یم  یهارمه  ییاتسور  ات  ار 

دارفا زا  يدادعت  یگدنز  زا  بش  ات  حبص  کی  هصق  دنک ، یم  ینادرگراک  یلبج  ادلی  ار  نآ  هک  مرگ » ياچ  ناجنف  کی   » ناتساد رد 
هب شراک  هطساو  هب  زور  لوط  رد  هک  تساضر  تسا و  ینفلت  یسکات  هدننار  هک  دوش  یم  عورش  اضر  اب  زور  .تسا  نامرهش 
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درب شیپ  رد  هداد ، لکـش  ار  هصق  تیعقوم  هک  دنتـسه  زور  لوط  رد  فلتخم  نارفاـسم  عـقاو  رد  .دوـش  یم  هدیـشک  رگید  دارفا  هصق 
هک فلتخم  نارفاسم  دارفا و  ياه  هصق  هب  نتخادرپ  زا  دعب  دـنک و  یم  کمک  تساه ، مدآ  ییاهنت  راظتنا و  هک  یلـصا  مت  ناتـساد و 

هلاس لهچ  يزابناج  هک  داهرف  هناخ  رد  اضر  هزور  کی  رفـس  زور  نایاپ  رد  دنتـسه ، نامرهـش  نانکاس  زا  يرـشق  هدـنیامن  مادـک  ره 
یم یگدنز  یعقاو  يا  هنوگ  هب  یگدـنز  هب  شتوافتم  هاگن  اب  یلو  درادـن  یگدـنز  رد  اهزیچ  یلیخ  داهرف ، .دـسر  یم  نایاپ  هب  تسا 

ردـص لوسر  ، » ملیف نیا  هدـننک  هیهت  .دوش  یم  داهرف  تیـصخش  هب  اـضر  بذـج  ثعاـب  یگدـنز ، هب  وا  هاـگن  تواـفت  نیمه  دـنک و 
.تسا یلماع »

« یمـشاه رغـصا   » هدهعرب نآ  ینادرگراک  دوش و  یم  هیهت  نایلیوحت  ربکا  طسوت  هک  تسا  یملیف  نیمـشش  رت » کیدزن  مدـق  مدـنچ  »
هرمع مزاـع  لیهـس ، شردارب  اـهنت  تسا و  لیـصحت  لوغـشم  هفـسلف  يارتـکد  هتـشر  رد  روـشک  زا  جراـخ  اریمـس  ملیف  نیا  رد  .تسا 

یم فداصت  هاگدورف  هب  لیهس  ندناسر  ماگنه  اریمـس  .دیآ  یم  ناریا  هب  وا  هقردب  تهج  لیهـس ، رطاخ  هب  اریمـس  .تسا  ییوجـشناد 
.تسا هداوناخ  نیب  شکمشک  زاغآ  نیا  دور و  یم  امک  هب  لیهس  .دنک 

جح هتفه  يارب  یلم  هناسر  هژیو  ياه  همانرب 

همانرب درک ، يور  نیا  اب  یلم  هناسر  دوش و  یم  زاغآ  هام  نابآ  مهد  اب  فداصم  هدـعق ، يذ  هام  لوا  زا  یلم  هناـسر  هژیو  ياـه  هماـنرب 
.تسا هدید  كرادت  مایا  نیا  يارب  يا  هدرتسگ  عونتم و  ياه 

هاجنپزا شیب  : » دوزفا بلطم  نیا  مالعا  اب  کیبل ،»  » یتنرتنیا هکبـش  ریدم  امیـس و  ادص و  ترایز  جـح و  روما  سیئر  یـسورگ ، نسح 
ياه هکبـش  زا  شخپ  يارب  تسا ، هدـش  هیهت  ترایز  جـح و  دـیلوت  يوس  زا  اًلبق  هک  گـنهامن و ...  یناتـساد ، دنتـسم ، هماـنرب  ناونع 

.تسا هتفرگ  رارق  امیس  هزوح  رایتخا  رد  فلتخم ،

ره دیدج ، يراتخاس  اب  هدنز و  روط  هب  ناوضر ،» هضور  همانرب  ، » جح هتفه  مایا  رد 
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زور ره  قشع ،» فاوط   » همانرب امیس و  موس  هکبش  زا  رگید » یتیاور  هب  ناراب   » همانرب امیس و  مود  هکبـش  زا  برغم ، ناذا  زا  سپ  بش 
رد جـح  ییارجا  یگنهرف و  نایلوتم  نالوؤسم و  روضح  هب  رظن  دـش و  دـهاوخ  شخپ  ناریا  ویدار  زا   16 یلا 30 /  15 تعاس 30 / زا 

« .دنیامن هظحالم  ار  اه  همانرب  نیا  دوش  یم  هیصوت  عتمت  جح  نارئاز  هب  اه ، همانرب  نیا 

دروم زین  اه  همانرب  یفیک  حطـس  ياقترا  ترایز ، جح و  ياه  همانرب  یّمک  شیازفا  رب  هوالع  يراج  لاس  رد  هک  درک  مالعا  یـسورگ 
زین جح  رما  رد  نارظن  بحاص  ياه  هشیدنا  زا  دـمآراک ، یفیک و  ياهورین  بذـج  رب  هوالع  روظنم ، نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  هژیو  رظن 

.تسا هدش  يریگ  هرهب 

ترایز جـح و  تادـیلوت  رد  يدـیدج  تالوحت  دـهاش  ییافوکـش ، يروآون و  لاس  رد  : » تفگ امیـس  ادـص و  ترایز  جـح و  ریدـم 
کی موزل  هلوقم  هب  هک  ناشکهک -» رد  يراـبغ   » دنتـسم دـیلوت  رب  هوـالع  يراـج  لاـس  عتمت  جـح  رد  روظنم  نیمه  هب  دوب و  میهاوخ 

 ... و هدرک » رفس  نآ  «، » للم جح  «، » عیقب رارسا  «، » ترایز بادآ   » ياه همانرب  دیلوت  هب  تبـسن  دزادرپ - یم  نیملـسم  هعماج  یگچراپ 
« .دش دهاوخ  مادقا 

رفـسمه «، » فاوط راـبت   » ياهدنتـسم يراـج  لاـس  رد  یناریا ، فلتخم  ماوقا  يرازگ  جـح  هب  صاـخ  هجوت  موزل  هب  رظن  يو ، هتفگ  هب 
ناسارخ و ناگزمره ، دزی ، ياه  ناتسا  مدرم  يرازگ  جح  نییآ  هک  دنتسه  ییاه  همانرب  جوا » ات  چوک  زا   » و قشع » نارپ  جدوه  «، » رون

.دیشک دنهاوخ  ریوصت  هب  ار  سراف 

فدـه اب  ترایز و  جـح و  تاعوضوم  اـب  يا  هقیقد  ود  هاـتوک  ملیف  یللملا  نیب  هراونـشج  نیتسخن  لاـسما ، هک  درک  مـالعا  یـسورگ 
زومر رارـسا و  زامن ، جح و  تیالو ، جح و  راظتنا ، جح و  یمالـسا ، تدـحو  جـح و  ياهروحم  اب  یمیهاربا ، جـح  گنهرف  شرتسگ 
هرمع هب  فرـشت  شیف  رترب ، راثآ  نابحاص  زا  رفن  هدراهچ  هب  دوش و  یم  رازگرب  ناملـسم  لـلم  ریاـس  جـح  یناریا و  ماوقا  جـح  جـح ،

.دش دهاوخ  شخپ  کیبل  هکبش  یلم و  ینویزیولت  ياه  هکبش  زا  رظن  دروم  ياه  همانرب  ادها و  هدرفم 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


391 ص :

يزاجم و ياه  هناسر  هب  هجوت  ترایز ، جـح و  میظع  ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  موزل  هب  هراشا  اب  امیـس  ادـص و  تراـیز  جـح و  ریدـم 
یناشن هب  کیبل  یتنرتنیا  تیاس  جح ، هتفه  رد  : » دوزفا تسناد و  ریذپان  بانتجا  ار  تنرتنیا  ًاصوصخ 

WWW.LABBAIK.IR

ياه نابز  هب  دوش و  یم  هنابز  تشه  دراد ، رارق  ناربراک  هدافتسا  دروم  یـسیلگنا  یبرع و  یـسراف ، ياه  نابز  اب  رـضاح  لاح  رد  هک 
« .دبای یم  اقترا  یلوبناتسا  یکرت  ودرا و  یناملآ ، یلویناپسا ، هسنارف ،

نارهم یمیکح ، لایناد  خرات ، نیما  ریظن  يدارفا  لاسما ، عتمت  جح  نادنمرنه  هورگ  رد  امیـس ، ادص و  ترایز  جح و  ریدم  مالعا  قبط 
جح و دیلوت  طسوت  هاگن » تشرـس   » ناونع اب  هورگ  نیا  دنتـسم  همانرفـس  دـنراد و  روضح  دانق  دـیجم  هداز و  یلیهـس  نیـسح  یبجر ،

.دش دهاوخ  شخپ  اه  هکبش  زا  هیهت و  ترایز 

جح 87 رد  ادص  میت  درک  لمع 

همانرب هتفه ، يادـتبا  زا  یحو  نیمزرـس  هب  ادـص  یمازعا  هورگ  : » تفگ تشاد ، روضح  لاـسما  جـح  مسوم  رد  هک  نآرق  ویدار  ریدـم 
نایراق ياه  توالت  زا  لکـشتم  نآ  زا  يا  هدمع  شخب  هک  دـنک  یم  لاسرا  ییویدار  ياه  هکبـش  رثکا  هب  ار  هدـنز  یـشرازگ و  ياه 

قفا هب  ناذا  ماـگنه  هدـنز ، تروـص  هب  ناذا  نآرق و  توـالت  میقتـسم  شخپ  نینچمه  حیـشاوت ، يارجا  ینارنخـس و  جـح ، هب  یمازعا 
« .تسا نارهت 

ویدار زا  طـقف  هک  دراد  رارق  اـم  يراـک  تیوـلوا  رد  نآرق  توـالت  شرازگ و  تروـص  هب  نآرق  وـیدار  زا  هماـنرب  شخپ  : » دوزفا يو 
تدم هب  هنازور  ییویدار ، ياه  هکبـش  رگید  زا  زین  دوش و  یم  لاسرا  نتنآ  يور  همانرب  هقیقد  تدم 120  هب  هنازور  نآرق ، يرسارس 

« .دوش یم  شخپ  همانرب  هقیقد   60

زین ادص  ياه  هکبـش  رگید  نآرق و  ویدار  قیرط  زا  میقتـسم  تروص  هب  هبدن  لیمک و  ياعد  همانرب  شخپ  : » تشاد راهظا  هدازدـمحم 
ویدار زا  لیمک  ياعد  هک  تسا  عتمت  جح  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يادص  یمازعا  هرفن  راهچ  هورگ  ياه  همانرب  رگید  زا 
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.دوش یم  شخپ  نآرق  فراعم و  ویدار  هکبش  زا  نایمرد  هتفه  کی  تروص  هب  هعمج  ياه  حبص  زین  هبدن  ياعد  ناریا و 

ماقم هثعب  رد  هرونم  هنیدـم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینآرق  ناوراک  ياضعا  روضح  اب  هک  نآرق » اب  یبش   » هماـنرب میقتـسم  شخپ 
« .تسا هدوب  لاسما  عتمت  جح  رد  ویدار  یمازعا  هورگ  ياه  تیلاعف  رگید  زا  زین  دش ، رازگرب  يربهر  مظعم 

مازعا عتمت  جـح  هب  ینید  ینآرق و  ياه  همانرب  شـشوپ  يارب  نآرق  ویدار  هورگ  راب  نیلوا  يارب  لاسما  هک  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  يو 
ياه همانرب  میقتسم  تروص  هب  میشاب ، هتـشادن  یماظتنا  عنم  دشاب و  مهارف  تاناکما  رگا  زین  همرکم  هکم  رد  : » دشروآدای تسا ، هدش 

« .درک میهاوخ  لاسرا  ادص  ياه  هکبش  رگید  نآرق و  ویدار  رد  ار  نامروشک  زا  یمازعا  ناوراک  ینآرق 

هورگ : » تفگ درک و  یباـیزرا  بوخ  ار  جـح  هب  یمالـسا  يروـهمج  زا  یمازعا  ینآرق  ناوراـک  ياـه  هماـنرب  ناـیاپ ، رد  هدازدـمحم 
ياه ناوراک  نیب  رد  ار  يا  هژیو  يونعم  ياضف  ناوارف ، شالت  اب  یحو  نیمزرـس  هب  حیـشاوت  هورگ  ناظفاح و  نایراق ، لـماش  یمازعا 

« .دنا هدرک  مهارف  یناریا 
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يراج لاس  رد  یکشزپ  تیعضو 

هراشا

هدوب دشر  هب  ور  لاس  ره  یکـشزپ  تامدـخ  هک  دـهد  یم  ناشن  تامدـخ  نیا  یلبق  ياه  لاس  رد  یکـشزپ  تئیه  درک  لمع  یـسررب 
.تسا

وی و یـس  یـس  تخت  هدراهچ  ياراد  یکـشزپ  تئیه  هک  نیا  هب  هراشا  اب  جـح  یکـشزپ  تئیه  ناتـسرامیب  نامرد  نواعم  ولناقم  رتکد 
اما دوش ؛ یم  هئارا  نارئاز  هب  تقو  عرسا  رد  ناریا  ياه  هاگنامرد  یکـشزپ  ینامرد و  تامدخ  : » دوزفا تسا ، وی  یـس  يآ  تخت  کی 

« .دوش ماجنا  يدوعس  ياه  ناتسرامیب  رد  دیاب  ناتسبرع  تلود  تعنامم  رطاخ  هب  اه  یحارج 

: دوزفا دنتسه ، تیلاعف  هب  لوغشم  همرکم  هکم  رد  ناریا  ياه  هاگنامرد  رد  یناریا  صـصختم  نونکا 250  مه  هک  نیا  هب  هراشا  اب  يو 
سنالوبمآ هدزناپ  قیرـشت ، مایا  رد  هدوب و  یکـشزپ  تئیه  رگید  تامادقا  زا  مازعا  نویـسیمک  يرارطـضا و  فوقو  ناوراک  لیکـشت  »

« .داد دنهاوخ  ماجنا  ار  رامیب  نارئاز  لاقتنا  راک 

چیه : » دوزفا دوش  یم  لیکـشت  دنوش ، یم  فرـشم  جح  هب  هک  یناسک  مامت  يارب  یکـشزپ  لماک  هدنورپ  هک  نیا  نایب  اب  ولناقم  رتکد 
« .تسا مازعا  لماع  نیرت  مهم  درف  تمالس  مازعا ، عوضوم  رد  دوش و  یمن  ناتسبرع  دراو  هدنورپ  نیا  لیکشت  نودب  يرئاز 

عتمت جح  رد  ناریا  نارئاز  ریم  گرم و  رامآ  يدصرد  ات 40  شهاک 30  زا  همرکم  هکم  رد  ناریا  جح  یکـشزپ  تئیه  نامرد  نواعم 
هجوت رطاخ  هب  هلأسم  نیا  هک  هدوب  لاسما  زا  رتشیب  بتارم  هب  هتـشذگ  ياه  لاس  رد  نارئاز  ریم  گرم و  راـمآ  .داد  ربخ  يراـج  لاـس 

.تسا هدوب  اه  يرامیب  زا  يریگ  شیپ  يارب  اه  نآ  بوخ  یهاگآ  تشادهب و  تیاعر  هب  نارئاز 

هاگتـسد هدزاود  هارمه  هب  ناتـسرامیب  ياـه  تخت  تازیهجت و  هب  زهجم  سوبوتا  هاگتـسد  هدزاود  دودـح  : » درک مـالعا  ولناـقم  رتکد 
رامیب نارئاز  رایتخا  رد  سنالوبمآ 
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نانآ لامعا  تحص  رب  مه  نویناحور  دهد و  یم  رارق  دوخ  تبقارم  تحت  ار  نانآ  یکشزپ  رداک  صصختم و  ناکشزپ  دوب و  دهاوخ 
« .درک دنهاوخ  تراظن 

تالکـشم مامت  هتعاس  هکبـش 24  نیا  : » تفگ داد و  ربخ  نانز  ياـه  يراـمیب  یـسررب  يارب  هرواـشم  يادـص  داـجیا  زا  نینچمه  يو 
« .دنک یم  یسررب  ار  ناوناب  ینامرد 

تمالس هکبش  داجیا 

رتکد .داد  ناریا  یکـشزپ  تئیه  رد  تمالـس  هکبـش  داـجیا  زا  ربـخ  همرکم  هکم  رد  جـح  یکـشزپ  تئیه  ناتـسرامیب  ناـمرد  نواـعم 
ناکـشزپ هب  نارئاز  رتهب  یـسرتسد  هکبـش ، نیا  لیکـشت  زا  فدـه  : » دوزفا ربخ  نیا  مـالعا  اـب  ناراـگنربخ  عمج  رد  ولناـقم  لیعامـسا 

« .دوب دهاوخ  نارئاز  یکشزپ  یتشادهب و  لئاسم  يوگ  خساپ  زور  هنابش  تاعاس  همه  رد  هناماس  نیا  تسا و  صصختم 

دنریگب و يدج  دوش ، یم  رشتنم  رئاز  هیرشن  اه و  ناوراک  ناکـشزپ  قیرط  زا  هک  ار  تمالـس  ياه  مایپ  تساوخ  یناریا  نارئاز  زا  يو 
ياه هیـصوت  هب  نارئاز  هجوت  اـب  هناتخبـشوخ  : » درک مـالعا  یکـشزپ  تئیه  ناتـسرامیب  ناـمرد  نواـعم  .دـنناشوپب  لـمع  هماـج  نآ  هب 

« .تسا لبق  ياه  لاس  زا  رتمک  رایسب  ناتسرامیب  هب  نارئاز  هعجارم  رامآ  یکشزپ ،

رعاشم رد  یکشزپ  تئیه 

دنمزاین هراومه  ور  نیا  زا  تسا ، رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  قیرـشت  مایا  رد  یکـشزپ  عوضوم  رعاشم ، رب  مکاح  طیارـش  هب  هجوت  اب 
.تسا يا  هداعلا  قوف  يزیر  همانرب 

ات هدش  لیکشت  ناوراک  یناحور  کشزپ و  ناوراک ، ریدم  زا  لکشتم  يا  هتیمک  جح ، نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  يراکمه  اب 
کشزپ و ناگدنیامن  روضح  اب  نارئاز ، زا  هتسد  نیا  تیعضو  زا  یلاح  حرـش  هیهت  ناوتان و  فیعـض و  نسم و  دارفا  ییاسانـش  نمض 

دنناوتب ات  دریگ  یم  رارق  دارفا  نیا  رایتخا  رد  اه  مناخ  ياه  سوبوتا  اـی  لقتـسم و  ياـه  سوبوتا  دارفا  نیا  ناوراـک  یناـحور  ریدـم و 
ار دوخ  لامعا 
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.دنهد ماجنا  رتهب  رت و  تحار 

نارئاز یـصصخت  ياه  هاگنامرد  رارقتـسا  .دـندش  دـنم  هرهب  یهاگـشیامزآ  تاناکما  زا  نارامیب  رعاشم ، رد  راب  نیتسخن  يارب  لاسما 
ياپمه ناکشزپ ، عقاو  رد  دوش و  یم  لیکشت  انم  تافرع و  يارحـص  هب  یناریا  نارئاز  دورو  زا  لبق  انم  تافرع و  يارحـص  رد  یناریا 

.دننک یم  هئارا  تامدخ  اه  نآ  هب  دنبای و  یم  روضح  هقطنم  نیا  رد  اه  نآ  زا  رتولج  هکلب  نارئاز و 

ینامرد یتشادهب و  تامدـخ  نارئاز  هب  نادرم  نانز و  شخب  ود  رد  قطانم  نیا  رد  يزور  هنابـش  تروص  هب  مارحا ، سابل  اب  ناکـشزپ 
نارهاوخ و يارب  ازجم  کینیلک  ود  سناژروا و  داجیا  هب  مادـقا  یکـشزپ ، تئیه  رداـک  ناکـشزپ و  قیرـشت  ماـیا  رد  .دـننک  یم  هئارا 

.دندرک انم  تافرع و  رد  ناردارب 

« .تسا هدش  ایهم  نارامیب  يارب  هسدقم  رعاشم  رد  يرارطضا  فوقو  ماجنا  تامدقم  : » تفگ ناتسبرع  رد  ناریا  یکشزپ  تئیه  سییر 
رگید ياه  يرامیب  یخرب  یگتـسکش و  یبلق ، ياه  یتحاران  زا  هک  ینارامیب  هب  يرارطـضا  فوقو  ناوراـک  : » تفگ زاـس  یلُح  رتکد 

« .تسین اه  ناوراک  رد  نانآ  روضح  ناکما  هک  ینارئاز  دراد ؛ صاصتخا  دنرب ، یم  جنر 

رب تراظن  روظنم  هب  نویناحور  راتسرپ و  رداک  صصختم ، ناکشزپ  ار  يرارطـضا  فوقو  ناوراک  هک  نیا  هب  هراشا  اب  زاس  یلُح  رتکد 
رعشم و زا  دوش و  یم  تافرع  دراو  بش  ماگنه  سدقم ، عرـش  رظن  ساسا  رب  ناوراک  نیا  : » تفگ دننک ، یم  یهارمه  نارامیب  لامعا 

« .دنوش یم  هدنادرگزاب  هکم  رد  جح  یکشزپ  هورگ  ناتسبرع و  ياه  ناتسرامیب  هب  نارامیب  نآ  زا  سپ  هدومن ، روبع  انم 
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روشک ییامیپاوه  نامزاس 

هراشا

تـشگزاب لاـقتنا و  رد  هک  تـسا  روـشک  ییاـمیپاوه  دراد ، یمهم  شقن  جـح  تاـیلمع  ندرک  ییارجا  رد  هـک  ییاـهنامزاس  زا  یکی 
نامزاس نیا  ياهتیلاعف  اهیراکمه و  زا  ياهـشوگ  راکمه ، ياه  نامزاس  زا  یکی  ناونع  هب  ور  نیا  زا  دنکیم ؛ افیا  یمهم  شقن  جاجح 

« .مینکیم رورم  ار  جح 87  تایلمع  رد 

اهزاورپ عورش  زا  شیپ  تامادقا 

ياه تکرـش  .دوـش (1)  یم  يزیر  هماـنرب  اـهزاورپ  زاـغآ  زا  شیپ  ناـنآ ، تشگزاـب  ناتــسبرع و  هـب  جاـجح  لاـقتنا  يارب  لاـس  ره 
جاجح لاقتنا  تایلمع  ات  دنا  هدرک  يزیر  همانرب  هک  دنا  هتفگ  دنراد ، هدـهعرب  ار  جاجح  لاقتنا  راک  هک  يدوعـس  یناریا و  ییامیپاوه 

.دوش ماجنا  ریخأت  نودب  زین  اهزاورپ  دراد ، ناکما  هک  ییاج  ات  دریگ و  تروص  يرتمک  تالکشم  اب 

نایم نیا  رد  هک  دـنیوگ  یم  ییامیپاوه  ياـه  تکرـش  نـالؤسم  تسا و  نارئاز  یگـشیمه  تالکـشم  زا  يزاورپ  تاـیلمع  رد  ریخأـت 
.دنراد شقن  يوج  طیارش  اه و  ناگرا  یگنهامه  امیپاوه ، ندوب  یمیدق  دننام  يددعتم  لماوع 

رد يروشک  ییامیپاوه  نامزاس  سییر  ریزو و  نواعم  يرلناخ » ناتیپاک   » تسایر هب  عتمت  جـح  ياـهزاورپ  یگنهاـمه  هسلج  نیتسخن 
ریدـم يروشک ، ییامیپاوه  نامزاس  لک  ناریدـم  نانواعم و  زا  یعمج  هک  هسلج  نیا  رد  .دـش  لیکـشت  نامزاس  نیا  سنارفنک  نلاـس 

ياه تکرـش  لماع  ناریدـم  نارهت ، ناتـسا  ياه  هاگدورف  لک  ریدـم  روشک ، ياـه  هاـگدورف  تکرـش  هریدـم  تئیه  سییر  لـماع و 
ییامیپاوه نامزاس  سییر  دنتـشاد ، روضح  ترایز  جـح و  نامزاس  ناگدـنیامن  كرمگ و  یماـظتنا ، یتینما و  ياـهورین  ییاـمیپاوه ،

دیکأت يونعم  رفس  نیا  يارب  تمالس  نمیا و  ياهزاورپ  يارجا  رب  يروشک 

.زاورپ هوکش  شیامه  جح ، هناتسآ  رد  .ر ك : - 1
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.درک

ياه تکرـش  روشک و  ياه  هاگدورف  حطـس  رد  ینمیا  قیقد  تیاعر  : » تفگ يروشک  ییاـمیپاوه  ناـمزاس  يوگ  نخـس  هدازرفعج ،
ناور نارئاز ، هب  بسانم  یناسر  تمدخ  يارب  یلبق  یگنهامه  داجیا  موزل  یتایلمع ، ینف و  ياه  شخب  رد  ماجـسنا  داجیا  ییامیپاوه ،

راب عیرس  لمح  یـسرزاب و  ياه  تمـسق  ندیـشخب  تعرـس  نارفاسم ، ییاتـسیا  نامز  ندرک  هاتوک  يارب  گنیلدنه  ياهدحاو  يزاس 
.دوب هسلج  نیا  یسررب  ثحب و  دروم  ياه  عوضوم  نیرت  مهم  زا  نارئاز 

، هتـشذگ ياه  تایلمع  یفاکـشدبلاک  اب  هسلج  ياضعا  نینچمه  هسلج  نیا  رد  : » دـش روآدای  روشک  ییامیپاوه  نامزاس  يوگ  نخس 
« .دندرک هئارا  ار  مزال  ياهراک  هار  یلامتحا  عناوم  تالکشم و  عفر  يارب  حرط و  ار  هدش  ثداح  دراوم  تالکشم و  زا  يا  هراپ 

دابآرهم هلمج : زا  هاگدورف  هدـفه  زا  لاسما  عتمت  جـح  ياهزاورپ  : » تفگ نینچمه  روشک  ییامیپاوه  نامزاس  یمومع  طـباور  ریدـم 
، سابعردـنب هیمورا ، هاشنامرک ، تشر ، نادـهاز ، دزی ، زاوها ، نامرک ، لـیبدرا ، زاریـش ، ناهفـصا ، ناـگرگ ، يراـس ، دهـشم ، نارهت ،
/10 ات 11 /  87 / 9 زا 23 / تشگرب  87 و  / 9 ات 12 /  87 / 8 زا 22 / لاسما  عتمت  جح  ياهزاورپ  تفر  .دش  دهاوخ  ماجنا  زیربت  رهشوب و 

« .دوب دهاوخ   87

« .تفای شهاک  مرگولیک  هب 65  هتشذگ  لاس  هک  دوب  مرگ  ولیک  دودح 72  لاس 85  رد  نارئاز  هارمه  يالاک  : » دوزفا يو 

رئاز رازه  لهچ  .دنوشیم  ناتسبرع  مزاع  ریا  يدوعس  امه و  تکرش  ود  ناگوان  اب  ادخ  هناخ  یناریا  رئاز  رفن  رازه  زا 104  شیب  لاسما 
.دندمآ یحو  نیمزرس  هب  اهرهش  رگید  هاگدورف  زا 16  هیقب  دابآرهم و  هاگدورف  زا 

اهزاورپ زاغآ 

رد .تسا  هدش  هدامآ  اه  نآ  هقردب  نارئاز و  زا  ییاریذپ  يارب  نارهت  دابآرهم  هاگدورف 
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ياه شخب  رد  هاگدورف  نانکراک  هوالع  هب  دیسر و  یم  رظن  هب  هدامآ  اًلماک  لانیمرت  هبنـش ، هس  دادماب  رد  جاجح  لانیمرت  زا  يرادید 
.دنیامن هقردب  ار  اه  نآ  لابقتسا و  نارئاز  زا  ات  دندوب  هدامآ  نآ  فلتخم 

سیلپ دوش و  یم  لامعا  هاگدورف  جاجح  نلاس  فارطا  رد  يا  هژیو  یکیفارت  تاررقم  اه ، نآ  ناگدننک  هقردب  نارئاز و  ندـمآ  يارب 
.دنیامن هجوت  نآ  هب  ناگمه  هک  دراد  راظتنا 

راک دریگ ، تروص  بش  هبنـش  هس  قیاـقد  نیرخآ  رد  تسا  رارق  هک  یحو  نیمزرـس  يوس  هب  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  زاورپ  نیلوا  اـب 
اب نارئاز  نیا  مازعا 50  : » تفگ هداز  رفعج  .دوش  یم  زاغآ  يدوعس  ناتسبرع  هب  مارحلا  هللا  تیب  یناریا  رئاز  رازه  زا 100  شیب  لاقتنا 

« .تسا يدوعس  ییامیپاوه  اب  هیقب  یمالسا و  يروهمج  ییامیپاوه  تکرش 

هرامــش 1017 زاورپ  اـب  دوـب ، رفن  ناـنآ 460  دادـعت  هک  نارئاز  زا  هورگ  نـیا  : » تـفگزین روـشک  ییاـمیپاوه  ناـمزاس  يوـگ  نـخس 
تعاس رد  زین  نارئاز  هورگ  نیمود  : » دوزفا هدازرفعج  اضر  .دندرک » زاورپ  هنیدم  دصقم  هب  امه ) ) ناریا یمالسا  يروهمج  ییامیپاوه 

« .دندش مازعا  هرونم  هنیدم  هب  هبنشراهچ  دادماب  هقیقد   30

جاجح ياهزاورپ  تالکشم 

یحو و نیمزرس  هب  دهشم  داژن  یمشاه  دیهـش  هاگدورف  زا  رفن   14092 تشگرب ، زاورپ  تفر و 38  زاورپ  طسوت 34  يراج  لاس  رد 
.دندش اج  هباج  سکعلاب 

زاورپ ياهریخأت  هدـمع  : » درک نایب  تسا ، هدوب  امیپاوه  عون  رد  رییغت  لـیلد  هب  تشگرب  ياـهزاورپ  شیازفا  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  يو 
.تسا هدوب  تشگرب  ياهزاورپ  هب  طوبرم  يراج  لاس  رد  جاجح 

شـش زا  شیب  مه  زاورپ  کی  تعاس و  شـش  ات  جنپ  نیب  زاورپ   6 تعاس ، هس  ات  کـی  نیب  زاورپ   22 جاجح ، تشگرب  ياهزاورپ  رد 
« .تسا هدوب  يدوعس  ییامیپاوه  ياه  تکرش  هیحان  زا  اهریخأت  نیا  هدمع  هک  میتشاد ، ریخأت  تعاس 
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طیارش لیلد  هب  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  يراج  لاس  رد  جاجح  ياهزاورپ  رد  ریخأت  : » تفگ يوضر  ناسارخ  ياه  هاگدورف  لکریدم 
« .تسا هتشاد  شهاک  يریگ  مشچ  روط  هب  يوج  بسانم 

هداد صاصتخا  گنیکراپ  عبرمرتم  رازه  تسیب  يراج  لاس  رد  جاجح  زا  ناگدننک  لابقتسا  لاح  هافر  يارب  : » درک حیرصت  یلیعامسا 
« .دش

اب : » دـش روآدای  داد و  ربخ  دهـشم  داژن  یمـشاه  دیهـش  هاگدورف  رد  جاجح  هدـناماجب  ياهراب  يارب  يرابنا  ثادـحا  زا  نینچمه  يو 
« .دش هداد  لیوحت  جاجح  هب  هدناماجب  ياهراب  راک ، نیا  ماجنا 

هـس دودح  نونکات  : » دش روآدای  هدنیآ ، لاس  رد  نآ  زا  جاجح  هدافتـسا  نلاس و  نیا  يرادرب  هرهب  هب  تبـسن  يراودـیما  راهظا  اب  يو 
کی هب  نآ  لیمکت  يارب  هدـش و  هنیزه  داژن  یمـشاه  دیهـش  یللملا  نیب  هاگدورف  جاجح  نلاس  ثادـحا  يارب  راـبتعا  ناـموت  دراـیلیم 

« .تسا زاین  رگید  رابتعا  ناموت  درایلیم 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس 

هراشا

هاگیاج هک  تسا  یمالـسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  دـنک ، یم  شقن  يافیا  نامروشک  جـح  رد  هک  ییاه  ناـمزاس  زا  رگید  یکی 
.میوشیم ایوج  روهمج  سییر  رواشم  یمالسا و  تاطابترا  نامزاس  سییر  يوفطصم  رتکد  اب  وگ  تفگ  رد  لاسما  جح  رد  ار  نآ 

يوفطصم رتکد  اب  هبحاصم 

، ناشیا اب  وگو  تفگ  نمض  ات  میدیسر  روهمج  سییر  رواشم  یمالـسا و  تاطابترا  نامزاس  سییر  يوفطـصم ، ياقآ  بانج  تمدخ 
: میوش ایوج  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  اب  ار  نامزاس  نیا  لماعت  هوحن 

.دییامرفب حیضوت  نآ  ياهتیرومأم  تاطابترا و  نامزاس  هرابرد  ًافطل  * 

یگنهامه داجیا  نامزاس ، یلصا  هفیظو  هدیـسر - مه  يربهر  مظعم  ماقم  دییأت  هب  هک  تاطابترا - گنهرف و  نامزاس  همان  ساسا  قبط 
لامعا یلـصا ، هفیظو  عقاو  رد  .تسا  روشک  جراخ  رد  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا  يارب  روشک  یگنهرف  ياـه  هاگتـسد  نیب  مزـال 

یگنهرف ياـه  هاگتـسد  ياـسؤر  ناـمزاس ، نیا  یلاـع  ياروش  ياـضعا  مه  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  یجراـخ  یگنهرف  روما  تیریدـم 
ادـص و یفطـصملا ، هعماج  بهاذـم ، بیرقت  عمجم  تیب ، لها  یناهج  عمجم  نالوؤسم  داشرا ، ریزو  هجراخ ، ریزو  لـثم : دـنروشک ؛

 .... امیس و

؟ تسیچ مالسا  ناهج  رد  یمالسا  گنهرف  تاطابترا و  نامزاس  شقن  * 

هک ام - ناگدـنیامن  قیرط  زا  رگید ، يوس  زا  ییاسانـش و  ار  روشک  یگنهرف  ياه  تیفرظ  یمامت  هک  تسا  نیا  نامزاس  رد  ام  شـالت 
تالوحت مینک و  یگنهرف  ياه  ینزیار  دنراد - روضح  روشک  رد 130  هک  نامیاه  هناخترافس  دنرقتسم و  روشک  تصش  زا  شیب  رد 

.میهد رارق  هعلاطم  دروم  هدرک و  دصر  ار  رگید  ياهروشک  یگنهرف  ياهدادخر  و 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


401 ص :

ای یصوصخ  شخب  زا  معا  روشک ، یگنهرف  تادیلوت  تالوصحم و  اه ، تیفرظ  زا  کیدزن ، لماعت  کی  رد  مینک  یم  یعـس  نیاربانب 
.مینک هدافتسا  اه  نآ  زا  یجراخ  نابطاخم  رگید و  ياهروشک  رد  هئارا  يارب  یگنهرف  ياه  تیصخش  ای  یگنهرف ، زکارم  یتلود ،

نآ جـح  عوضوم  .تسا  روشک  زا  جراخ  رد  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  روضح  ياـه  هنیمز  نیرت  مهم  زا  یکی  جـح ، هک  میناد  یم 
دـنراد و روضح  ناتـسبرع  رد  نارازگ  جـح  هک  جـح - مسوم  رب  هوالع  هک  دـنک  یم  مهارف  روشک  يارب  یگنهرف  عونتم  ياضف  ردـق 

جح عوضوم  زا  فلتخم  ياهروشک  رد  ام  زین  جح  مسوم  نامز  زا  جراخ  رد  دوش - یم  مهارف  اه  نآ  اب  طابترا  يارب  يدـعاسم  هنیمز 
یگنهرف ياـه  تیلاـعف  فـلتخم  داـعبا  تاـقیقحت  شهوژپ و  شزوـمآ ، لـثم  یگنهرف  فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  مـینک و  یم  هدافتـسا 

یم هرهب  اه  نیا  لاثما  ملیف و  شیامن  رعـش ، ياـه  بش  باـتک ، یـشاقن ، یتسد ، عیانـص  سکع ، ياـه  هاگـشیامن  يرازگرب  نوچمه :
.میریگ

.دیهد حیضوت  جح  مسوم  رد  گنهرف  نامزاس  ياهتیلاعف  هرابرد  * 

همان تقفاوم  کی  بلاـق  رد  ار  ییاـه  ییوس  مه  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  اـب  کـیدزن  یگنهاـمه  کـی  رد  اـم  جـح ، مسوم  هراـبرد 
دنک یم  مهارف  ار  مزال  تادـیهمت  نامزاس  لاس ، لوط  رد  همان ، تقفاوم  نیا  ساـسا  رب  .میا  هداد  ماـجنا  هثعب  ناـمزاس و  نیب  كرتشم 

لقتنم یجراخ  نابطاخم  هب  یگنهرف  ياه  ینزیار  قیرط  زا  ار  جح  هرابرد  تاوزج  بتک و  لثم  هدش ، دیلوت  یگنهرف  تالوصحم  هک 
اب كرتشم  ياهرانیمـس  يرازگرب  .دـیامن  مهارف  ار  اهروشک  ياه  هثعب  ریاـس  اـب  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  طاـبترا  ياـه  هنیمز  دـنک و 

.تسا هثعب  نامزاس و  كرتشم  تامیمصت  زا  طوبرم ، ياه  هاگشیامن  يرازگرب  جح و  عوضوم  هرابرد  اهروشک 

؛ ناشتالکـشم میناوتب  روشک ، زا  جراخ  میقم  یناریا  جاجح  اب  کـیدزن  طاـبترا  کـی  رد  جـح ، ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  رب  اـم  شـالت 
یعامتجا یگنهرف و  تالضعم  ًاصوصخم 
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یبسانم رایـسب  تصرف  .مینک  لصف  لح و  دـنیآ ، یم  ناتـسبرع  هب  روشک  زا  جراخ  میقم  نایناریا  ياه  ناوراک  بلاـق  رد  هک  ار  ناـنآ 
اب موادـم  طابترا  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  بوچراچ  رد  یمالـسا  تاـطابترا  گـنهرف و  ناـمزاس  ناـیناریا  روما  لـک  هرادا  هک  تسا 

کی يرازگرب  روشک و  زا  جراخ  میقم  نایناریا  ياه  ناوراک  زا  رادـید  روظنم  نیمه  هب  .دـنک  رارقرب  روشک  زا  جراـخ  میقم  ناـیناریا 
.دراد رارق  نامزاس  راکروتسد  رد  جاجح ، زا  هتسد  نیا  يارب  همظعم  هکم  رد  یصاصتخا  شیامه 

لاقتنا و يارب  یبوخ  هنیمز  اـت  دـیامن  یم  میظنت  یمالـسا  ياـهروشک  ياـه  هثعب  نـالوؤسم  اـب  ار  ییاهرادـید  هثعب  هارمه  هب  ناـمزاس 
لباقتم و تخانـش  روظنم  هب  رگید ، ياهروشک  ناناملـسم  ياه  ناوراک  یـضعب  زا  رادـید  .دوش و  مهارف  لـباقتم  تاـیبرجت  تفاـیرد 

.تسا نامزاس  رگید  ياه  همانرب  زا  طابترا ، داجیا 

هب هجوت  اب  دریگ و  یم  ماجنا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یتیریدـم  بوچراچ  رد  جـح  مسوم  رد  نامزاس ، نیا  ياه  شـالت  یماـمت  هتبلا 
ات دـنراد  يرازگ  تمدـخ  راختفا  هثعب  فلتخم  ياه  شخب  رد  نامزاس  ناریدـم  زا  يدادـعت  نامزاس ، یللملا  نیب  یگنهرف  تیلوؤسم 

دیامن یم  شالت  نامزاس  زین ، هرمع  جح  اب  هطبار  رد  ًاعبت  .دـنهد  همادا  زین  جـح  مسوم  زا  سپ  ار  جـح  یگنهرف  ياه  تیلاعف  دـنناوتب 
.دشاب رازگ  تمدخ  هک 

رد ایآ  تسا ، یمالـسا  ياهروشک  رگید  هب  یمالـسا  بان  گنهرف  لاـقتنا  صوصخ  رد  ناـتیاهراک  زا  یـشخب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  * 
؟ دیتسه ور  هبور  مه  لباقتم  ياه  تساوخرد  اب  فده  نیا  ياتسار 

داجیا يارب  یعناوم  ًاضعب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هیلع  عیاش  یتاغیلبت  ّوج  هب  هجوت  اب  یمالـسا ، ياهروشک  ياه  هثعب  اب  طاـبترا  رد 
هتبلا .دـننک  مهارف  ار  اه  هثعب  نیب  سامت  هنیمز  دوخ ، تاطابترا  رد  دـننک  یم  شـالت  ناـمزاس  نیا  ناراـکمه  هک  دراد  دوجو  طاـبترا 

، ناتـسکاپ هیکرت ، هیروس ، نمی ، دننام : دنتـسه ؛ براجت  لاقتنا  رظن و  لدابت  سامت و  هب  دـنم  هقالع  ناشدوخ  مه  اه  هثعب  زا  يرایـسب 
 ... رصم و ناجیابرذآ ، ناتسناغفا ،
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هک دنشاب  هتشاد  رظن  لدابت  یناریا  ياملع  اب  دندنم  هقالع  زین  فلتخم  ياهروشک  زا  ینید  یملع و  ياه  تیصخش  زا  یخرب  نینچمه 
.دوش یم  هدافتسا  زین  روظنم  نیا  يارب  جح  تصرف  زا 

یم یحارط  دعب  لاس  يارب  جح ، مسوم  نایاپ  رد  ییاه  همانرب  جح ، میظع  هرگنک  بولطم  يارجا  رد  دیرـضحتسم ، هک  روط  نامه  * 
؟ تسا هتفرگ  ماجنا  تاطابترا  نامزاس  رد  یتامادقا  هچ  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  اب  رمتسم  رتشیب و  لماعت  هرابرد  .دوش 

نیمأت یجراخ و  نابطاخم  هب  ینید  ياه  شزرا  فراعم و  لاقتنا  يارب  جح  يالاب  تیفرظ  زا  هدافتـسا  ینید و  یـساملپید  لامعا  يارب 
زکرمتم نامزاس  زا  زین  یناراکمه  .دوش  ریاد  جح »  » ناونع اب  یـشخب  نامزاس ، رد  دش  شالت  یمالـسا ، سدقم  ماظن  يرثکادح  عفانم 

مظعم ماقم  هثعب  اب  شخب  نیا  .دنا  هدش  نییعت  لاس  لوط  رد  جـح  ياه  تیلاعف  يارجا  يراذـگ و  تسایـس  هب  تبـسن  عوضوم  نیا  رب 
هرهب دروم  هدومن ، گنهامه  ار  طوبرم  فلتخم  ياه  هاگتسد  یگنهرف  تیفرظ  ات  دنک  یم  شالت  تسا و  کیدزن  طابترا  رد  يربهر 

.دهد رارق  يرادرب 

؟ دیراد رظندم  ار  ییاه  همانرب  هچ  جح  يارب  * 

یتح اهروشک ، زا  يرایسب  رد  ار  نامروشک  یگنهرف  تیلاعف  روضح و  هنیمز  هک  ارچ  تسا ؛ تیمها  زئاح  رایسب  ام  نامزاس  يارب  جح 
اب یهاگشیامن  ای  یشهوژپ  ياهراک  میناوت  یم  اًلثم  دنک ؛ یم  مهارف  دنراد ، روضح  اج  نآ  رد  ناناملـسم  هک  یمالـساریغ  ياهروشک 

هبناج دـنچ  لدابت  يراکمه و  روشک  زا  جراخ  رد  ناـم  نیبطاـخم  اـب  اـت  دروآ  یم  مهارف  یتصرف  جـح  .میـشاب  هتـشاد  جـح  عوضوم 
.عونتم تروص  هب  مه  نآ  میشاب ، هتشاد  ینید  یشزرا و 

؟ تسا هدیشیدنا  یتادیهمت  هچ  یمالسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  مهم ، نیا  هب  هجوت  اب  * 

تاطابترا گنهرف و  نامزاس  رد  جح   » شخب هتشذگ  لاس  زا  تشذگ ، هک  روط  نامه 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


404 ص :

ات دننک  یم  شالت  دنراد و  روضح  جح  عوضوم  هب  انشآ  هربخ و  ناسانشراک  زا  رفن  دنچ  شخب  نیا  رد  .میداد  لیکـشت  ار  یمالـسا »
یطیحم طیارـش  اه و  يدـنمزاین  اب  بساـنتم  يزیر  هماـنرب  اـب  جـح ؛ اـب  هطبار  رد  ار  روشک  فلتخم  ياـه  تیفرظ  زکرمتم  تروص  هب 
تسشن طابترا  نیا  رد  .میـشاب  طبترم  مه  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هراب  نیا  رد  هک  دوب  مزال  نیاربانب  .دننک  ایهم  نیبطاخم  اهروشک و 

هک تسا  نیا  ام  هشیدـنا  .دوش  صخـشم  اه  تیلاعف  لماعت و  عون  اـت  هدـش  هیهت  يا  هماـن  تقفاوم  میا و  هتـشاد  یبوخ  كرتشم  ياـه 
هثعب تمدخ  رد  دناوت  یم  دراد ، روشک  جراخ  رد  هژیو  هب  لخاد و  رد  هک  یتاناکما  هب  هجوت  اب  یمالسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس 

.هرمع جح و  مسوم  رد  صخالاب  دشاب ؛ يربهر  مظعم  ماقم 

؟ دوش روشک  زا  جراخ  نایناریا  اهروشک و  ریاس  اب  ام  یگنهرف  لماعت  شیازفا  اقترا و  ثعاب  دناوت  یم  طابترا  نیا  ایآ  * 

ياه تیلاعف  هب  هک  یهاگن  رطاخ  هب  تسا ؛ یگنهرف  یساملپید  روشک ، جراخ  رد  ام  یگنهرف  راک  مهم  ياه  شخب  زا  یکی  اًلصا  هلب ،
، تسایـس هلمج  زا  نوگانوگ  ياهروحم  رد  يدنم  تردق  ماظن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  میدـقتعم  ام  .میراد  یگنهرف 

قالخا رقف  راتفرگ  کنیا  هک  ییایند  رد  .تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياه  تیزم  هرمز  رد  گنهرف  اما  تسا ، تینما و ...  داصتقا ،
یمالـسا لیـصا  گنهرف  مه  ام ، .تسانگنت  رد  تباب  نیا  زا  ناهج  مامت  میراد و  نتفگ  يارب  يدایز  ياه  فرح  ام  تسا ، تیونعم  و 

.ار ندمت  یگنهرف و  يانغ  مه  میراد و  ار 

یساملپید اب  هارمه  یگنهرف  یـساملپید  ینعی  نیا  مینک ، هدافتـسا  لماعت  يارب  تردق  رازبا  ناونع  هب  گنهرف  زا  میناوت  یم  ور  نیا  زا 
! ینید

لثم ینید  يرتسب  رد  مه  نآ  تسه ؟ مه  اـشگ  هار  تساـه ، تیلاـعف  ریاـس  ياـنبریز  هک  نیا  رب  هوـالع  گـنهرف ، میریگ  یم  هجیتن  * 
.جح

هجوت اب  هژیو  هب  میـشخب ، ققحت  روشک  جراخ  رد  ار  نام  سدقم  ماظن  دنم  شزرا  فادها  میناوت  یم  یگنهرف  تکرح  کی  اب  ام  .هلب 
هک دیناد  یم  هتبلا  .ینید  یساملپید  هب 
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میراد و وـگو  تفگ  یهلا  ناـیدا  ناـبحاص  اـب  اـم  تسا ، مالـسا  ناـهج  هب  هئارا  لاـح  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ینید  یـساملپید 
یتقو نیا  مینک ، یم  لاـبند  دنتـسه  دـنبیاپ  یهلا  یقـالخا و  يونعم و  ياـه  شزرا  هب  هک  یناـسک  ناتـسرپادخ و  يارب  ار  یتاـکرتشم 

.مینک هلباقم  ایند  رد  تیونعم  قالخا و  رقف  اب  میناوتب  ام  هک  دهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  تیمها 

؟ یلدمه نیا  يارب  تسا  تصرف  نیرت  بسانم  جح  و  * 

اب مه  لاـسما  نیمه  هک  میـشاب  هتـشاد  اـه  تلود  اـب  یمـسر  یطاـبترا  اـه  هثعب  قیرط  زا  میناوت  یم  مه  اـم ، جـح ، عوـضوم  رد  هلب ، - 
فیاظو وزج  نیا  .میوش  طبترم  دـننک  یم  لابند  ار  جـح  روما  هک  ییاه  نامزاس  اب  میناوت  یم  مه  میا و  هتـشاد  یتارکاذـم  ناـشرثکا 

هتـشاد جح  عوضوم  رد  اه  تلم  اه و  تلود  اب  يدـیفم  طابترا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  اب  یگنهامه  يراکمه و  بلاق  رد  هک  تسام 
.مینک یم  لابند  یگنهرف  یعوضوم  ناونع  هب  اه  تلود  اب  ار  جح  هب  طوبرم  لئاسم  فافش  تروص  هب  ام  .میشاب 

؟ دیراد ور  شیپ  رد  ار  دنلب  ینالوط و  سب  یهار  سپ  * 

ات مینک  یم  شالت  اما  دراد ؛ ینالوط  يا  هلصاف  ام  ياه  هتساوخ  فادها و  اب  زونه  تسا ، ماجنا  لاح  رد  هک  يراک  تسا ، روط  نیمه 
اب تعرس و  هب  دنراد ، ار  عوضوم  اب  بسانتم  تیفرظ  هک  یتلودریغ  یتلود و  ياه  هاگتـسد  ریاس  اب  تکراشم  قیرط  زا  ار  دنلب  هار  نیا 

.دوش یم  نکمم  یگنهرف  تیریدم  قیرط  زا  مهم  نیا  .مینک  یط  تقد 

« یگنهرف تسویپ   » رد ار  جح  عوضوم  ات  مینک  یم  شالت  .تسام  راک  مهم  ياهروحم  زا  یکی  مه  یمدرم  یساملپید  جح ، هنیمز  رد 
هدید اه  نآ  رد  دناوت  یم  یتحار  هب  جح  عوضوم  هک  میراد  ارجا  لاح  رد  ار  يرایـسب  ياه  تیلاعف  ام  .میهدـب  رارق  نام  ياه  تیلاعف 

.دوش

.دیشاب هتشاد  ور  شیپ  رد  ار  یبوخ  زادنا  مشچ  دریگب  رارق  یگنهرف  تسویپ  رد  جح  عوضوم  رگا  دسر  یم  رظن  هب  * 

نوچ مینک ؛ دراو  جح  لثم  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم  مه  ار  زامن  نآرق و  ام  هتبلا  هلب ، - 
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هژورپ يارب  مینک  یم  شـالت  .دراد  دوجو  روشک  جراـخ  رد  یگنهرف  راـک  رتسب  رد  تاـعوضوم  نیا  يارب  يدـنم  شزرا  ياـه  هنیمز 
.مینیبب كرادت  ار  یگنهرف » تسویپ  ، » يداصتقا ياه  هژورپ  یتح  میراد ، روشک  جراخ  رد  هک  یگرزب  ياه 

؟ دنوش دنم  هرهب  یگنهرف  ياه  تسویپ  نیا  زا  دنناوت  یم  هنوگچ  جراخ  میقم  نایناریا  * 

راک لوغشم  دنراد و  تنوکـس  جراخ  رد  اما  دنا ؛ یناریا  هک  دنتـسه  ینازیزع  نیمه  روشک  جراخ  رد  ام  مهم  نابطاخم  زا  یکی  اًلـصا 
نیاربانب دندنم ، شزرا  دنتسه و  ماظن  هب  دنم  هقالع  نیدتم و  هتخیهرف ، ییاه  ناسنا  نازیزع ، نیا  رثکا  هناتخبشوخ  .دنتسه  لیـصحت  ای 
يروشک رد  نازیزع  نیا  .میشاب  هتـشاد  کیدزن  یطابترا  نازیزع  نیا  اب  صخالاب  جراخ ، رد  نکاس  نایناریا  مامت  اب  ام  دراد  ترورض 

ناش نادنزرف  هک  تسه  ناشیا  ام و  رد  هقالع  لیامت و  نیا  .دنا  هدش  دنزرف  بحاص  دنا و  هداد  یگدنز  لیکـشت  دنا ، هدـش  میقم  هک 
ینید و فراعم  یـسراف و  نابز  شزومآ  ثحب  ور  نیا  زا  دنـشاب ، انـشآ  شیوخ  نطوم  نهیم و  اـب  ینعی  یمالـسا ؛ ناریا  گـنهرف  اـب 

طبترم دنم  هقالع  نیدتم و  نایناریا  اب  ام  هک  تسا  يدنمـشزرا  تصرف  مه  جـح  مسوم  میا ، هدـید  كرادـت  ناشیا  يارب  ار  اه  شزرا 
.میوش

.دیا هدیشیدنا  مه  یبوخ  تادیهمت  مهم  نیا  يارب  هک  مینیب  یم  * 

نیا اـت  دـنا  هدرک  مهارف  جراـخ  میقم  ناـیناریا  يارب  ار  یبوخ  تاـناکما  جـح ، ناـمزاس  يربـهر و  مظعم  ماـقم  هثعب  هناتخبـشوخ  هلب ،
صاصتخا هلمج  زا  تسا ؛ يدراوم  لماش  تاـناکما  نیا  .دـنربب  ار  یفاـک  هرهب  دـنناوتب  ناتـسبرع  روشک  رد  جـح و  مسوم  رد  نازیزع 

ناشرارقتـسا لحم  رد  هک  ییاه  تاقالم  رد  مه  ام  .بسانم  یتماقا  نکاما  زین  تسا و  ناـشیا  تمدـخ  رد  هک  يا  هژیو  ياـه  ناوراـک 
هک ییاهداهنشیپ  یتح  ناش و  تالکشم  اه و  هتـساوخ  اب  کیدزن  زا  ات  مینک  یم  شالت  میـسر ، یم  ناش  تمدخ  کیدزن  زا  میراد و 

.میوش انشآ  دنراد 
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؟ تسیچ دیا  هدید  كرادت  اه  نآ  يارب  هک  ییاه  همانرب  مها  * 

مهارف ناش  هقالع  دروم  تالوحت  نیرخآ  اب  ار  ناش  ییانشآ  هنیمز  هک  نیا  هلمج  زا  میشاب ؛ هتشاد  عونتم  يا  همانرب  ات  میا  هدرک  شالت 
.میا هدید  كرادت  نانآ  ياهداهنشیپ  تالکشم و  حرط  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  مینک و 

رد یمالـسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  ترایز و  جـح و  نامزاس  هجراخ ، روما  ترازو  هلمج  زا  نازیزع  نیا  اب  طبترم  تالیکـشت 
نایناریا هب  رتشیب  یناسر  تمدـخ  ياه  هنیمز  كرتشم ، لباقتم و  راک  کی  بلاق  رد  میناوتب  میراودـیما  دـنراد و  روضح  شیامه  نیا 

.مینک گنهامه  مه  اب  ار  طبترم  ياه  هاگتسد  یمامت  یناسر  تمدخ  نیا  هنیمز  رد  میا  هدرک  یعس  .مینک  مهارف  ار  جراخ  میقم 

يروآوـن و لاـس  رد  نآ  لـح  يارب  تسیچ ؟ دـهد  یم  خر  جراـخ  میقم  ناـیناریا  يارب  جـح  مسوـم  رد  هک  یلکـشم  نیرت  هدـمع  * 
؟ تسا هتفرگ  تروص  یتامادقا  هچ  ییافوکش 

مه ییاه  تیدودحم  هک  دنشاب  هتشاد  دوخ  نطو  نیمزرس و  هب  مه  يرفـس  جح ، مسوم  رانک  رد  هک  دنراد  لیامت  رایـسب  نازیزع  نیا 
اهروشک ریاس  ياه  همانرذگ  اب  هک  ینازیزع  ای  دابآرهم و  هب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  هاگدورف  زا  لاقتنا  ای  ازیو  عوضوم  لثم  تسه ،

.دنیآ یم 

دورو و عوضوم  هتفرگ ، تروص  ياه  یگنهامه  اب  ات  میا  هدرک  شالت  لاسما  اما  دش ؛ لح  لکشم  نیا  يا  هنوگ  هب  هتشذگ  لاس  هتبلا 
، نیا هک  مینک  مهارف  دـنیآ  یم  باسح  هب  لومـشم  نامروشک  رظن  زا  هک  ییاـه  نآ  يارب  یتح  ار  ناـش  تماـقا  نازیزع و  نیا  جورخ 

.دنا هدش  فرشم  عتمت  جح  هب  لاسما  دنتسه و  روشک  جراخ  هک  نام  نازیزع  يارب  تسا  یتراشب 

؟ تسا هدش  يرکف  تشاد ، دنهاوخ  جح  رفس  زا  نازیزع  نیا  هک  ییاه  تشاددای  تارطاخ و  طبض  تبث و  يارب  * 
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یم ام  نانطومه  زین  دشاب و  دیفم  ناشیا  زا  دـعب  ياه  لسن  يارب  دـناوت  یم  هک  دـش  دـهاوخ  ناش  بیـصن  يدـیفم  براجت  نوچ  هلب ،
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  ات  هدش  هدیـشیدنا  یتادیهمت  دننیبب ، روشک  جراخ  رد  نکاس  یناریا  کی  هاگن  زا  ار  جح  دنناوت 
تـصرف نیا  زا  مه  نازاسدنتـسم  لثم  يرنه  لماوع  ریاس  اه و  هناسر  هتبلا  .دـهدب  ماجنا  یتیاـمح  ناـشیا  تارطاـخ  طبـض  تبث و  رد 

.داد دنهاوخ  ماجنا  یتامادقا  نازیزع  نیا  هیوسود  طابترا  تهج  رد  بوخ 
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یناهج تراجت  نامزاس 

هراشا

روشک زا  زرا  يدایز  غلابم  جورخ  .تسا  یناهج  تراجت  نامزاس  دراد ، يراکمه  جح  هضیرف  يرازگرب  رد  هک  ییاهنامزاس  زا  رگید 
زا نارئاز و  طسوت  نآ  هدـمع  شخب  دریگ ، یم  تروص  قیرط  ود  هب  جورخ  نیا  اـما  تسین ؛ يدـیدج  عوضوم  نارئاز ، رفـس  ماـیا  رد 

ياه لاس  یط  مود ، شخب  عفر  يارب  هک  تسا  جاجح  ییاذـغ  جاتحیام  هیهت  يارب  تلود  طـسوت  رگید ، شخب  ـالاک و  دـیرخ  قیرط 
.تسا هدش  هدیشیدنا  يدج  ریبادت  ریخا 

يالاک هضرع  يارب  صاخ  ییاه  هاگـشورف  صاصتخا  دوجو  اب  ) ناتـسبرع زا  یجراخ  يـالاک  دـیرخ  يارب  نارئاز  زا  يرایـسب  رارـصا 
بیج هب  زرا  یهجوت  لباق  نازیم  هنـالاس  اـت  هدـش  ثعاـب  روشک ،) هب  جاـجح  دورو  ماـگنه  یناریا  ياـه  هاـگدورف  رد  یفیک  نازرا و 

اب دنا ، فرـصمراب  کی  طقف  هدش  يرادیرخ  سانجا  زا  يرایـسب  هچرگ  .دوش  زیراو  تیفیک  نودب  یجراخ  ياهالاک  ناگدننکدیلوت 
.درادن دوجو  نارئاز  شزومآ  يزاس و  گنهرف  زج  یهار  نآ  عفر  يارب  هدنام و  یقاب  نانچمه  لضعم  نیا  لاح ، نیا 

.تسا يدوعـس  ناتـسبرع  رد  نارئاز  هنازور  جاتحیام  هیهت  يارب  شالت  ریخا ، لاس  ود  یط  تلود  یندـنام  اج و  هب  تاراـکتبا  زا  یکی 
هدیـشوپ سک  چیه  رب  یلخاد ، ناگدننکدیلوت  قیرط  زا  نارئاز  زایندروم  ياذغ  هیهت  يارب  ترایز  جـح و  نامزاس  نالوؤسم  تیقفوم 

.دراذگ یم  هحص  اعدا  نیارب  دشاب ، هدرک  رفس  روشک  نیا  هب  ریخا  لاس  ود  یط  يدرف  رگا  .تسین 

، تراجت هعـسوت  نامزاس  رد  رقتـسم  هورگراک  كرتشم  هناخریبد  تراجت ؛ هعـسوت  نامزاس  ترایز و  جح و  نامزاس  قفاوت  ساسا  رب 
هعـسوت نامزاس  ياـه  تیاـمح  هیلک  درک و  دـهاوخ  هئارا  ناـمزاس  ود  ياـسؤر  هب  راـب  کـی  هاـم  هس  ره  ار  دوخ  درک  لـمع  شرازگ 

.دش دهاوخ  ماجنا  ترایز  جح و  نامزاس  یگنهامه  اب  زین  ناتسبرع  هب  تارداص  يارب  تراجت 

یگنهرف یناگرزاب و  نالوؤسم  مامتها 
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نالوؤسم يدـج  مامتها  زا  ناشن  دـش - اضما  هتـشذگ  هام  نابآ  هک  ترایز - جـح و  تراجت و  هعـسوت  ياه  نامزاس  ریخا  همان  قفاوت 
، روشک داصتقا  هب  کمک  اب  یلخاد  يالاک  نیمأت  قیرط  زا  نارازگ  هرمع  جاـجح و  جاـتحیام  هیهت  يارب  روشک  یگنهرف  یناـگرزاب و 

.دراد زرا  جورخ  زا  تعنامم  یلخاد و  تادیلوت  زا  تیامح 

رد جاجح  هب  یهد  تامدـخ  ات  دوش  یم  لیکـشت  نارازگ  هرمع  جاجح و  جاتحیام  بسانم  نیمأت  هورگراک  همان ، قفاوت  نیا  ساسا  رب 
.دریگ تروص  یبسانم  طیارش 

داصتقا هب  يرایسب  کمک  هک  هتفرگ  رارق  ناتسبرع  رد  یناریا  نارئاز  هیذغت  دبس  رد  یناریا  يالاک  ملق  لهچ  زا  شیب  رـضاح  لاح  رد 
داوم ناموت  درایلیم  زا  شیب  جح ، ود  هرمع و  ود  یط  یمـسر  ياهرامآ  یخرب  ساسارب  .درک  دهاوخ  یلخاد  ناگدننکدیلوت  روشک و 

.دش لاسرا  ناتسبرع  هب  ناریا  زا  ییاذغ 

قوشم زیاوج و  يا ، همیب  یکناب ، روما  ریظن  تراجت  هعسوت  نامزاس  هب  طوبرم  یتیامح  ياه  تسایـس  يارجا  صوصخ  رد  تدعاسم 
همان قفاوت  رد  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  جاـتحیام  نیمأـت  هنیمز  رد  هژیو  هب  ناتـسبرع ، هب  یناریا  يـالاک  تارداـص  لیهـست  تهج  اـه و ... 

.تشاد رود  رظن  زا  دیابن  ناگدننکدیلوت  قیوشت  يارب  هدقعنم 

رتارف تسا  یتیلاعف  ترایز ، جح و  نامزاس  طسوت  یناریا  ییاذـغ  داوم  عیزوت  : » دـیوگ یم  ناریا  تراجت  هعـسوت  نامزاس  لک  سییر 
تکرح نیا  تیوقت  يارب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نامزاس  نیا  تسا و  ریدقت  لباق  هک  ترایز  جح و  نامزاس  تیرومأم  تیلوؤسم و  زا 

« .دنک یم 

هک تسا  هدرـشفو  نیگنـس  نانچ  نآ  ایند  یتباقر  طیارـش  : » دوزفا انریا  يداصتقا  هورگ  راگنربخ  اـب  وگو  تفگ  رد  يرفنـضغ  يدـهم 
مـشچ ترایز  جـح و  نامزاس  یلـصا  ياه  تیرومأم  هزوح  رد  تیلوؤسم  ماجنا  هزادـنا  هب  تراجت  هزوح  رد  تیقفوم  میرادـن  راظتنا 

« .دشاب ریگ 

ياه تیلاعف  رد  یصوصخ  شخب  تکراشم  موزل  رب  نانچمه  یناگرزاب  ریزو  نواعم 
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یتارداص گرزب  ياه  تکرش  اه و  مویسرسنک  اه ، قاتا  یصوصخ ، ياه  تکرـش  تسا  مزال  : » دیوگ یم  دنک و  یم  دیکأت  يراجت 
روضح یللملا ، نیب  ياهدرادناتـسا  ظفح  هدرتسگ و  يوق و  تکراشم  نودـب  اریز  دـنریگب ؛ رظن  رد  ار  راـک  بسک و  دـیدج  ياـضف 

« .دش دهاوخن  راگدنام  دوش ، هدوزفا  نارئاز  دادعت  رب  زور  هب  زور  رگا  یتح  ناتسبرع ، هلمج  زا  يرازاب  چیه  رد  ناریا 

رازاـب نارئاز و  جاـتحیام  هیهت  صوصخ  رد  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  ذوفن  هجو ، چـیه  هب  هک  عوضوم  نیا  حرط  هب  لوؤسم  ماـقم  نیا 
یناـگرزاب و ياـه  قاـتا  زا  : » تفگ تسا ، هدـش  هدرپـس  یـشومارف  هب  تراـجت  رد  تباـقر  عوـضوم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هـب  یتراـیز 

تکراشم رازاب  نیا  رد  راظتنا ، دروم  دـنرب ) ) يراـجت ناـشن  یفیک و  ياـهالاک  هئارا  اـب  دور  یم  راـظتنا  یتارداـص  ياـه  مویـسرسنک 
« .دننک

رد لیهـست  يارب  نامزاس  نیا  طسوت  هدج  ردنب  مامدردنب و  هرـس ،) سدق  ) ماماردـنب قیرط  زا  الاک  لقنو  لمح  طخ  صاصتخا  هب  يو 
ناتـسبرع رازاب  رد  یـصوصخ  شخب  روضح  يارب  اه  شالت  مامت  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  ناتـسبرع  رازاـب  رد  ذوفن  روضح و 

« .دروآ تسد  هب  ار  رازاب  زا  یشخب  ناوتب  ات  دریگ  یم  تروص 

هیلک رگ  نایب  ناریا ، تراجت  هعـسوت  نامزاس  يوس  زا  نامزاس ، ود  نایم  هدـش  اـضما  هماـن  قفاوت  هک  تسا  دـقتعم  لاـح  نیع  رد  يو 
.تسا ترایز  جح و  نامزاس  یگنهامه  اب  ناتسبرع  هب  تارداص  يارب  نامزاس  نیا  ياه  تیامح 

رتشیب رودص  ناکما  ناوت  یم  اه  نآ  عفر  تهج  راک  هار  هئارا  دوجوم و  تالکشم  ییاسانش  اب  هک  نیا  نایب  اب  یناگرزاب  ریزو  نواعم 
یفیک ياـقترا  صوـصخ  رد  ییارجا  ياهداهنــشیپ  ینف و  ياـه  کـمک  هـنیمز  نـیارد  : » تـفگ درک ، مـهارف  ار  ناتــسبرع  هـب  ـالاک 

« .دسر یم  رظن  هب  مهم  رایسب  ناتسبرع  رد  مزال  ياهدرادناتسا  ذخا  یتارداص و  تالوصحم 
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هجراخ روما  ترازو 

هراشا

ياـقآ اـب  هبحاـصم  رد  .تسا  هجراـخ  روـما  ترازو  دراد ، يا  هدـننک  نییعت  شقن  جـح ، يرازگرب  رد  هک  یناراـکمه  زا  رگید  یکی 
روما لوؤسم  هدـج و  رد  ناریا  لوسنک  مین  لاس و  راهچ  تدـم  ناـشیا  .میربیم  یپ  رتشیب  هناـخ  ترازو  نیا  شقن  هب  هیوبیـس ، دـمحم 
هرونم هنیدم  داتس  رد  رقتـسم  هجراخ  روما  ترازو  رتفد  لوؤسم  ناونع  هب  کنیا  .دوب  عتمت  جح  هرمع و  زا  معا  لاس ، لوط  رد  نارئاز 

.تسا

هجراخ روما  ترازو  رتفد  لوؤسم  اب  وگو  تفگ 

.دیهد حیضوت  هجراخ  روما  ترازو  رتفد  لیکشت  زا  فده  دروم  رد  * 

کسانم يدابع و  روما  درب  شیپ  لیهست و  یمالسا و  يروهمج  سدقم  ماظن  فادها  ياتسار  رد  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
ماقم هثعب  اب  گنتاگنت  طاـبترا  رد  هک  دومن  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  هدـج ، رد  يرتاـفد  داـجیا  هب  مادـقا  هجراـخ  ترازو  نارئاز ،

رد .تسا  نارئاز  راکردـنا  تسد  ياه  ناگرا  رگید  ترایز و  جـح و  نامزاس  اب  یگنهاـمه  يراـکمه و  رد  نینچمه  يربهر ، مظعم 
یم مازعا  نییعت و  رتافد  نیا  رد  رارقتـسا  تهج  ار  دوخ  هبرجت  اب  هدـبز و  ناسانـشراک  زا  يدادـعت  هجراـخ ، روما  ترازو  اتـسار  نیا 

.دنک

.دییامرفب حیضوت  نآ  زا  لبق  مسوم و  رد  رتافد  راک  عون  دروم  رد  * 

هتشذگ و تالکشم  لح  روظنم  هب  هدج ، رد  يرگ  لوسنکرس  ضایر و  رد  یمالسا  يروهمج  ترافس  مسوم  زاغآ  زا  شیپ  لاس  ره 
هب رما  یماظتنا ، یـسایس - تاماقم  اـب  فلتخم  حوطـس  رد  ددـعتم و  ياـه  تاـقالم  نارئاز  روما  لیهـست  تالکـشم و  زا  يریگ  شیپ 

ناتسرامیب همانرذگ ، لاوحا ، تبث  هدج ، هنیدم ، هکم و  ناتـسا ) ره  رد  حطـس  نیرتالاب  ) اه تراما  نالوؤسم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
.دنروآ یم  لمع  هب  جح  روما  رد  طبترم  يدوعس  زکارم  تارادا و  رگید  اه و 

يریگ و یپ  دروم  اه  تاقالم  نیا  تامیمصت  یمازعا  ناسانشراک  دورو  اب 
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.دریگ یم  ماجنا  هدش  دای  ياه  ناگرا  هیاپدنلب  تاماقم  کیاکی  اب  زین  يدیدج  ياه  تاقالم 

مدع تفاسم و  دـُعب  هب  هجوت  اب  هدـج ، رد  يرگ  لوسنکرـس  هب  هعجارم  مدـع  هرابرد  نارئاز  روما  لیهـست  هافر و  يارب  مه  یتادـیهمت 
یلوسنک مزال  كرادـم  دانـسا و  اهرهم و  نتـشاد  هارمه  لیبق  زا  تالیهـست  نیا  .دوش  یم  ماجنا  هنیدـم  هکم و  زا  رئاز  جورخ  ناـکما 

.تسا

شتماقا لوط  رد  رئاز  تسا و  یتلود  دنـس  هک  دوش  یم  رداص  تقوم  روبع  هگرب  دوش ، یم  دوقفم  شا  همانرذگ  هک  يرئاز  يارب  اًلثم 
.دراد ار  ناریا  هب  تشگزاب  يارب  یترفاسم  كردم  تماقا و  یمسر  زوجم  اج ، نیا  رد 

، يداصتقا ياه  هنیمز  رد  ار  نارئاز  ياه  شسرپ  هب  خساپ  نینچمه  دروم ، ساسا  رب  یسایس  راک  یلوسنک ، راک  تقیقح  رد  رتافد  نیا 
رایتخا رد  یگنهرف  یـشزومآ و  يراجت ، تالدابم  يارب  ار  مزال  تاعالطا  راک ، نیا  رب  نوزفا  .دـنهد  یم  ماجنا  یگنهرف  یعاـمتجا و 

ار یگنهرف  يراجت و  ياهدادرارق  داقعنا  ًانایحا  لماعت و  يارب  يراجت  ای  یگنهرف  زکارم  زا  دـیدزاب  لاـثم ، يارب  .دـنراذگ  یم  نارئاز 
.دیامن یم  مهارف  لبق  زا 

.دییامرفب ناتیاه  تیلاعف  درک و  لمع  دروم  رد  هبوبیس ، ياقآ  بانج  * 

نادنز اه و  هاگداد  یماظتنا ، زکارم  هب  هعجارم  تایفو ، اه ، تدالو  نارئاز ، جاودزا  تبث  دننام : نارئاز  روما  ماجنا  هدمع ، ياهراک  زا 
رد ینادنز  یتشادزاب و  نارئاز  يدازآ  یتوفریغ ، یتوف و  زا  معا  مودـصم ، نارئاز  تاید  لوصو  مادـقا و  يریگ ، یپ  صوصخ  رد  اه 

زورب ای  نارگید و  هب  هدراو  ناـیز  هنوگره  يازا  رد  نارئاز  قوقح  قاـقحا  نینچمه  .تسا  تلاـکو  ذـخا  اـب  يرادا  دـنیارف  کـی  یط 
نیا هدهع  هب  زین  نارئاز  هقورسم  لاوما  يریگ  یپ  ًانمض  .دریگ  یم  ماجنا  زین  اهروشک  رگید  نارئاز  يدوعس و  نادنورهـش  اب  فالتخا 

.تسا رتفد 

يداشرا و نارومأم  تاقییضت  اب  طابترا  رد  نارئاز  لکشم  هدمع  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
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شرازگ تفایرد  اب  هجراخ  روما  ترازو  رتفد  ور  نیا  زا  دشاب  یم  دُُحا  عیقب و  رد  هژیو  هب  يوبن  فیرـش  مرح  رد  رقتـسم  يداشراریغ 
هب رما  یتـینما و  یماـظتنا ، یـسایس ، تاـماقم  قیرط  زا  گـنرد  یب  نارئاز ، نتفرگ  رارق  متـشو  برـض  دروـم  تناـها و  صوـصخ  رد 
هب اه  يریگ  تخـس  يراتفردـب و  هب  تبـسن  ضارتعا  بتارم  مالعا  وس و  کـی  زا  رئاز  يدازآ  تهج  رد  ار  مزـال  تامادـقا  فورعم ،
رد هدشدای  تاماقم  اب  هراومه  هجراخ  روما  ترازو  رتافد  جح ، مسوم  لوط  رد  هتبلا و  دهد ، یم  ماجنا  وسرگید  زا  يدوعـس  تاماقم 

.تسوگو تفگ  لماعت و 

هب جـح  رما  رد  یلخاد  فلتخم  ياه  ناگرا  هب  نارئاز  ياهداهنـشیپ  ای  تایاکـش  ای  اه  يرازگ  هلگ  ندرک  لقتنم  اهراک  نیا  راـنک  رد 
رئاز رازه  دـنچ  تالکـشم  لح  ییوگ و  خـساپ  ییامنهار ، هناـخ ، ترازو  رتاـفد  مهم  فیاـظو  زا  رگید  یکی  .تسا  رتفد  نیا  هدـهع 

.دنوش یم  ناتسبرع  دراو  عتمت  جح  يادا  يارب  هلاس  ره  هک  تسا  روشک  زا  جراخ  میقم  یناریا 

.دـنراد تیاکـش  ناش  تادـهعت  مدـع  هرابرد  اه  ناوراک  زا  یهاگ  دـنیآ و  یم  یـصخش  ای  یناوراک  تروص  هب  نارئاز  زا  هتـسد  نیا 
روشک و لـخاد  رد  یهاـگدورف  تالکـشم  اـب  ًاـضعب  دراو و  ناریا  قیرط  زا  ناـیناریا  زا  یهجوـت  لـباق  تیعمج  دادـعت ، نیا  زا  نوـچ 
هب دورو  هزاجا  راب  کی  يارب  دنا ، هدادن  ماجنا  يزابرس  تمدخ  هک  لومـشم  دارفا  لاثم  يارب  .دنوش  یم  هجاوم  يا  همانرذگ  لکـشم 

نیب زا  ناشدورو  قح  راب  کی  هجیتن  رد  دروخ و  یم  جورخ  دورو و  رهم  اه  نآ  همانرذگ  يور  هتعاس ، دـنچ  دورو  اب  .دـنراد  روشک 
.دنک یم  لصف  لح و  ار  ناشتالکشم  رتفد  ور  نیا  زا  دور ؛ یم 

شوـخ نمــض  دـنهد و  یم  رارق  دـیدزاب  دروـم  ار  روـشک  زا  جراـخ  مـیقم  نارئاز  دازآ  ياـه  ناوراـک  رتاـفد ، ناگدـنیامن  لاـس  ره 
یـضعب نیب  اه  شکمـشک  فالتخا و  لصف  لح و  رتافد  نیا  رگید  فیاـظو  زا  .دننیـشن  یم  ناشتالکـشم  نخـس و  ياـپ  ییوگدـمآ 

.دریگ یم  ماجنا  اه  تراسخ  ناربج  ای  هحلاصم و  قیرط  زا  ًالومعم  هک  تساهروشک  رگید  عابتا  اب  یناریا  نارئاز 
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ناتـسرامیب ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  زکارم  رد  هدش  يرتسب  رامیب  نارئاز  زا  تدایع  رتفد ، رگید  ياه  تیلاعف  زا  نینچمه 
.تسا يدوعس  ناتسبرع  ياه 

يرهش ير  هللا  هیآ  ترضح  تکراشم  اب  همرکم  هکم  رد  روشک  زا  جراخ  میقم  نارئاز  روضح  اب  زین  یـشیامه  لاسره  لاح ، نیع  رد 
یم ریزو  نواعم  حطـس  رد  ًاتدـمع  دـنوش و  یم  ناتـسبرع  دراو  جـح  مسوم  رد  لاس  ره  هک  هجراخ - روما  ترازو  ماـقم  نیرتـالاب  و 

یلوسنک نواعم  يدیهش ، یلع  دمحم  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج  روضح  اب  شیامه  نیا  لاسما  .دوش  یم  لیکشت  دشاب -
.دش رازگرب  تاماقم  رگید  هجراخ و  روما  ترازو  رتافد  نالوؤسم  روشک ، زا  جراخ  نایناریا  سلجم و  روما  و 

تاسلج رد  تکرـش  نینچمه  ترایز ، جـح و  نامزاس  ياهداتـس  يربهر و  ماقم  هثعب  رتفد  ياـه  تساوخرد  زا  یـضعب  ماـجنا  ًاـنمض 
.تسا رتفد  نیا  يداع  ياهراک  زا  زین  هکم  هنیدم و  ياهداتس  رد  رقتـسم  ياهدحاو  هنازور  تاسلج  هثعب و  یملع  ياه  تئیه  فلتخم 

.دراد رارق  راک  روتسد  رد  زین  ماظع  دیلقت  عجارم  رتافد  اب  تاقالم  طابترا و  هک  دنامن  هتفگان 

نارومأم و يوس  زا  تسا  نکمم  تالکـشم  نیا  .دنیامن  یم  مادقا  تالکـشم  لح  يارب  ناشتاراهظا  ندینـش  نانآ و  اب  وگو  تفگ  اب 
ياه تاقالم  زا  ادج  رما  نیا  .دیآ  یم  لمع  هب  روبزم  تالکـشم  لح  يارب  یفاک  شالت  لاح ، ره  رد  .دشاب  ناتـسبرع  ياه  هاگتـسد 

.تسا ماظع  تایآ  رتفد  اب  هجراخ  ترازو  رتافد  نواعم و  رف ،) ییاضترم  ياقآ  بانج  ) لوسنک و  ینیسح ) ياقآ  بانج  ) ریفس

یتوص و لیاسو  ییاذـغ و  داوم  تایرـشن و  بتک و  دایز  دادـعت  دورو  هب  طوبرم  تالکـشم  لح  صیخرت و  فیاـظو ، نیا  راـنک  رد 
تروص صیخرت  هفاقث  مالعا و  ترازو  اب  طابترا  اب  هک  دزاس  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  رتاـفد  تقو  زا  یمهم  شخب  زین  يریوصت و ... 

یلاع تاماقم  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  لاقتنا  لقن و  جورخ و  دورو و  یمسر  لابقتـسا  تافیرـشت و  مسارم  ماجنا  .دریگ  یم 
نلاس قیرط  زا  نامروشک  هبتر 
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ياهراک زا  زین  جورخ  ماگنه  هب  دورو و  ودب  رد  دیلقت  عجارم  ماظع و  تایآ  ياه  هثعب  دورو  زا  لابقتـسا  زین  یهاگدورف و  تافیرـشت 
.تسا رتافد  نیا 

تروص نانآ  هب  تبـسن  یتمرح  یب  تاقییـضت و  لکـشم و  چـیه  دـیلقت ، ماظع  عجارم  رتافد  مامت  یهاوگ  هب  يراـج و  لاـس  جـح  رد 
.دنا هتفای  هار  هرونم  هنیدم  هدش  صخشم  زکارم  هب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  تسا و  هتفرگن 

؛ تسا هتفای  يریگ  مشچ  شهاک  هتـشذگ  ياـه  لاـس  هب  تبـسن  تاقییـضت  ثداوح و  یتح  تفرگ ، ماـجنا  هک  یتادـیهمت  اـب  لاـسما 
ییاپ رب  راکردنا  تسد  ياهداهن  اه و  ناگرا  يارب  یلکـشم  عفر  هنوگره  نارئاز ، تالکـشم  لصف  لح و  رب  نوزفا  هک  دـنامن  هتفگان 

رتفد هدـهع  هب  زین  نآ  دـننام  رمحا و  لاله  ییامیپاوه ، جـح ، نامزاس  ياهداتـس  هثعب و  ياه  تنواـعم  امیـس ، ادـص و  لـیبق  زا  جـح ،
.تسا هجراخ  روما  ترازو 

نایناریا هناخ  لیکشت 

نایناریا زا  نترازه  روشرپ  روضح  اب  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  رد  هک  لاصو » هماـگنه   » شیاـمه هیـشاح  رد  يدیهـش  مالـسالا  هجح 
روما رد  لیهـست  فدـه  اب  ایند  قطاـنم  زا  یخرب  رد  ناـیناریا » هناـخ   » يریگ لکـش  تامدـقم  زا  دـش ، رازگرب  روشک  زا  جراـخ  میقم 

.داد ربخ  روشک  زا  جراخ  یناریا  نانطومه 

هجوت و دروم  لئاسم  زا  یکی  : » درک مالعا  شیامه  نیا  رد  هجراخ  ترازو  یلوسنک  یناملراپ و  روما  نواعم  يدیهش ، مالسالا  هجح 
سیورس زکرم  دوبن  ای  تفاسم و  ندوب  ینالوط  لیلد  هب  ترافس  هب  اه  نآ  یسرتسد  مدع  اهروشک ، زا  یخرب  رد  نایناریا  زاس  لکشم 

هدروآ دوجو  هب  روشک  زا  جراخ  میقم  ناـیناریا  يارب  ار  یتالکـشم  عوضوم  نیا  هک  تساـیند  گرزب  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  یهد 
« .تسا

، نانطومه ماحدزا  ای  تفاسم و  يرود  لیلد  هب  هک  ییاهروشک  اهرهش و  رد  دش  هتفرگ  میمـصت  نارهت  رد  : » داد ربخ  هراب  نیا  رد  يو 
هناخ مانب " يزکرم  تسا ، هجاوم  یتالکشم  ای  عناوم  اب  زین  يرگ  لوسنکرس  داجیا  تسا و  هارمه  یتالکشم  اب  تالیهست  هئارا 
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.دیامن یم  زور  هب  گنهامه و  ار  نایناریا  یلوسنک  فلتخم  ياه  تیلاعف  زکرم  نیا  هک  دوش  لیکشت  نایناریا "

 ... روشک و زا  جراخ  نانطومه  تالکـشم  ییاسانـش  همانرذـگ ، دـیدمت  دـننام  يروما  رد  مزال  تالیهـست  هئارا  زکارم ، نیا  تلاـسر 
.دوب دهاوخ 
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ناریا یمالسا  يروهمج  كرمگ 

هراشا

هعونمم يالاک  يواح  هک  یتروص  رد  جاـجح  یترفاـسم  ياـه  كاـس  : » درک مـالعا  ناریا  كرمگ  یمومع  طـباور  لاـسما  جـح  رد 
تدعاسم كرمگ  نالوؤسم  دوب و  دهاوخ  یکرمگ  تالیهست  لومشم  زاجم ، يالاک  ناونع  هب  دشاب ، هتـشادن  يراجت  هبنج  ای  هدوبن ،

« .دروآ دنهاوخ  لمع  هب  اه  نآ  صیخرت  يارب  ار  مزال 

یـشزرا 80 فقـس  ات  رثکادـح  دـنناوت  یم  تادراو ، تارداص و  تاررقم  نوناق  ییارجا  هماـن  نییآ  هدام 31  ساسارب  نارئاز  یماـمت 
فقـس ات  يراجت  هبنج  نتـشادن  تروص  رد  نآ ، رب  دازاـم  دـنیامن و  صیخرت  یکرمگ  قوقح  تخادرپ  نودـب  زاـجم ، يـالاک  رـالد 

زا روبزم  ياهالاک  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا ؛ صیخرت  لباق  یناگرزاب  دوس  ربارب  ود  یکرمگ و  قوقح  تخادرپ  اب  رـالد  یشزرا 80 
.دشاب هتشادن  مه  يراجت  هبنج  هدوبن ، ینوناق  ای  یعرش و  عونمم  ياهالاک  عون 

، ییوش سابل  ییوش ، فرظ  نیـشام  یقربوراـج ، یطاـیخ ، خرچ  گرزب ، ياـه  توصطبـض  نویزیولت ، عاونا  شرازگ ، نیا  ساـسا  رب 
، تالآ ینیچ  یگدنفاب ، نیشام  تکوم ، ینیـشام ، شرف  هچب ، هکـسلاک  هخرچود ، زاگ ، قاجا  نک ، مرگ  بآ  رزیرف ، لاچخی و  عاونا 

نارئاز دنوش و  یمن  بوسحم  رئاز  هارمه  راب  ناونع  هب  اه  ناوراک  ناریدـم  يوس  زا  عون  نیا  زا  ییاهالاک  يزاگ و  رلوک  قربروتوم ،
.دننک يراددوخ  اه  نآ  دیرخ  زا  دیاب 

دبای و یمن  لاقتنا  ناریا  هب  هدج  هاگدورف  قیرط  زا  نارئاز  مرگولیک  لهچ  زا  شیب  ياهراب  : » تفگ بلطم  نیا  مالعا  اب  دنمهرف  ياقآ 
.تسا هدش  اهر  فیلکتالب  تلاح  هب  هدج  هاگدورف  رد  رادقم  نیا  زا  شیب  ياهراب  نونکا  مه 

تساوخرد نارئاز  زا  نیاربانب  دنهد ؛ لاقتنا  ناریا  هب  ار  مرگولیک  لهچ  زا  شیب  راب  دنناوتیمن  زین  یفاضا  غلبم  تخادرپ  اب  یتح  نارئاز 
« .دنهدن لاقتنا  هدج  هاگدورف  هب  ار  مرگولیک  لهچ  زا  شیب  راب  مینک  یم 
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ناریا هـب  نآ  لاـقتنا  زا  دـننک ، لـمح  ناتـسبرع  ياـه  هاـگدورف  هـب  راـب  رادـقم  نـیا  زا  شیب  نارئاز  هچناـنچ  : » درک حیرـصت  دـنمهرف 
.دیدرگ دنهاوخ  ور  هبور  یناوارف  تالکشم  اب  دش و  دهاوخ  يریگولج 

یفاضا راب  هنیزه 

تخادرپ دیاب  راب  هفاضا  يدوعـس  لایر  تسیود  هفاضا ، كاس  ره  يازا  هب  دـنریذپ و  یم  ار  كاس  ود  رئاز  ره  زا  اه ، قفاوت  ساسا  رب 
رد دورن و  روشک  هب  رئاز  دوخ  اب  دراد  لامتحا  دور و  یم  كرمگ  كورتم  ياهالاک  شخب  هب  كاـس  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دوش 

.درک ادیپ  ناوتب  ار  راب  نیا  رگید  ياه  هاگدورف 
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ناتسبرع تامادقا  مجنپ : لصف 

هراشا
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ناتسبرع تامادقا 

یگنهرف تامادقا  لوا : شخب 

هراشا

.درک میسقت  ییارجا  یگنهرف و  هتـسد  ود  هب  ار  اه  نآ  ناوتیم  هک  دنیبیم  كرادت  ار  ییاههمانرب  جح  مسوم  يارب  هلاس  همه  ناتـسبرع 
.مینکیم رورم  جح  مسوم  رد  ار  ناتسبرع  یگنهرف  تامادقا  اج  نیا  رد 

عیقب ناتسربق  تیعضو 

.تسا هدوب  ناتـسبرع  رد  یگنهرف  نایلوتم  هجوت  دروم  هراومه  دراد - تیباهو  اب  ام  تاـفالتخا  رد  هشیر  هک  عیقب - هب  طوبرم  لـئاسم 
اهزور زا  یخرب  رد  ار  نآ  تیعـضو  هنومن ، يارب  هک  دـندوب  هدـید  كرادـت  ییاههمانرب  عیقب ، رد  تیدودـحم  داجیا  يارب  زین  لاسما 

: مینکیم شرازگ 

رفن دودح 25  جارخا  .دندرکیم  جارخا  عیقب  زا  ار  ناشریخا  ياه  تسایـس  هب  ضرتعم  نارئاز  عیقب ، رد  رقتـسم  يداشرا  لماوع  لاسما 
زراب ياه  هنومن  زا  هبنـشود  زور  رـصع  رد  نانآ  زا  يرگید  دادـعت  هبنـش و  کی  زور  رـصع  رد  اعد  لاـح  رد  يدـنه  هعیـش  نارئاز  زا 

.تساه نآ  ياه  تسایس  هب  ناضرتعم  اب  دروخرب  رد  يداشرا  لماوع  تیدج 

مدع لیلد  هب  رصع  .دنتـشاد  رارـصا  نارئاز  ندرک  دودحم  رب  نانچمه  يداشرا  لماوع  دوب و  رتمارآ  عیقب  یمومع  تیعـضو  هبنـش  هس 
تیعـضو نیا  هب  دندش و  لکـشم  راچد  اهروشک  ریاس  نارئاز  نانز و  دش و  هدرـشف  رایـسب  تیعمج  یلامـش ، ياه  هلپ  هار  ییاشگزاب 

.دندرک ضارتعا 

تبسن یصخشم  همانرب  نونکات  هک  دوب  هتفای  صاصتخا  جورخ  يارب  يرگید  دورو و  يارب  اه  هلپ  هار  زا  یکی  هتـشذگ  ياه  لاس  رد 
.تسا هدوبن  عوضوم  نیا  هب 
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لباقم رد  نارئاز  فقوت  زا  اج  نآ  رد  رقتـسم  لماوع  دیدج  هویـش  رد  اما  تشاد ، شیپ  رد  ار  یمارآ  دنور  عیقب  زور ، نیا  رد  هچ  رگا 
ياـه هرهچ  تبیـصم و  رکذ  لاـح  رد  نارئاز  هدرک و  يروآ  عـمج  ار  دارفا  راـیتخا  رد  بتک  يریگوـلج و  (ع ،) هـمئا تارـضح  روـبق 

.دندومن یم  جارخا  عیقب  زا  شنکاو ، داجیا  يراتفر و  کیرحت  اب  ار  نوزحم 

رد رفن  هد  دودـح  و  (س ) نینبلا ما  ترـضح  ربق  فارطا  رد  طقف  يداـشرا ، لـماوع  زا  رفن  تفه  دادـعت  اـهزور  زا  یـضعب  رد  لاـسما 
ماـما و  (ع ) اـضر ماـما  ترـضح  هب  تبـسن  یهاـگ  دـنتخادرپ و  یم  دوخ  راـکفا  جـیورت  هب  دنتـشاد و  روـضح  (ع ) همئا دـقرم  تمـسق 

.دندرک یم  ههبش  داجیا  هرس ) سدق  ) ینیمخ

هب رکذت  یط  دندرگ و  یم  فرـص  یـسراف  نابز  هب  همئا  رهطم  روبق  لحم  رد  ار  دوخ  ناوت  هدمع  يداشرا  لماوع  هبنش (1) ، زور  رد 
نابز اـب  ًاتدـمع  اـه  نآ  .دـندرک  فیقوت  هتفرگ ، نارئاز  تسد  ار  اـعد  باـتک  دـلج  تشه  زا  شیب  اـعد ، بتک  نتـسب  رب  ینبم  نارئاز 

.دنداد یم  رکذت  نارئاز  هب  دنلب  يادص  اب  یسراف و 

یناوخ هیثرم  اعد و  رکذ  هب  يدورو  رد  رانک  هژیو  هب  رانک  هشوگ و  رد  ناتـسربق  لخاد  رد  یناریا  ياـه  هورگ  زا  یخرب  لاـح  نیا  اـب 
مارتحا يارب  ییاتسیا  روبع و  لحم  رانک  بانط  ادتبا  زا  هک  دندش  ناتسربق  دراو  نارئاز  رصع ، زامن  زا  دعب  زور  نیا  رد  .دنتخادرپ  یم 

.دش دودسم  يدورو  ِرد   16 یلاوح 30 / زا  دش و  هدیشک  بقع  هب  يدودح  ات  یبرغ ) تمسق  رد  ) موصعم ماما  راهچ  رهطم  دقرم  هب 

یناوریش تمس  هب  هدرن  رانک  زا  همئا  روبق  لباقم  بانط  دش و  هدوشگ  لومعم  لاور  قبط  عیقب  ِرد  زامن ، زا  دعب  هبنشود (2)  زور  حبص 
.دش لقتنم  يدورو  ِرد  تشپ  رد  یلبق  تباث  ياج  هب  هقیقد  زا 15  سپ  هک  دوب  هدش  هدیشک  سیلپ ) ياهورین  رارقتسا  لحم  ) نابیاس و 

هک دوب  يدح  هب  (ع ،) راهطا همئا  روبق  لباقم  يدورو و  رد  تیعمج  ماحدزا 

87 / 8 / 26 - 1
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.دیدرگ نیمز  يور  هب  نارئاز  زا  يدادعت  نداتفا  هب  رجنم 

نفد لحم  عیقب و  ییاهتنا  تمسق  هب  ار  نارئاز  دندرک  یم  یعس  دوخ  ياه  تبحص  اب  يداشرا  لماوع  عیقب  ناتسربق  فلتخم  طاقن  رد 
.دننک تیاده  ییامنهار و  نامثع 

يدوعـس یغیلبت  لماوع  .دش  فیقوت  همئا  روبق  لحم  رد  اعد  باتک  دـلج  تفه  يداشرا  لماوع  رکذـت  یپ  رد  هبنش (1) ، هس  زور  رد 
شزرا هب  اه  تبحص  نیب  یهاگ  دننک و  یم  شالت  نانچمه  یعیش  تاداقتعا  رد  ههبش  کش و  داجیا  وگو و  تفگ  ثحب و  هب  تبسن 

هب ار  یناریا  رفن  هس  .دـننک و  یم  مادـقا  هنابدا  یب  طوبرمان و  تاملک  ندرب  راک  هب  اب  نارئاز  نویناحور و  یمالـسا ، ناریا  هیلاع  ياـه 
.دندرک نوریب  عیقب  زا  اعد  باتک  زا  هدافتسا  نیمز و  يور  نتسشن  تلع 

هک دـنتخادرپ  ثحب  هب  نامز  ماما  هرابرد  نارئاز  زا  یخرب  اب  يداشرا  لماوع  عیقب ، زا  نارئاز  جورخ  اب  ناـمزمه  هبنش (2)  هس  زور  رد 
رد لـباقم  رد  یعمج  هتـسد  تروـص  هب  هک  دـندش  تیادـه  عـیقب  نوریب  هب  نارئاز  سیلپ ، تلاـخد  اـب  ور و  هبور  نایعیـش  شنکاو  اـب 

.دندرک دنلب  يادص  اب  جرف  ياعد  ندناوخ  هب  مادقا  تاولص  رکذ  اب  دندرک و  عمجت  عیقب  يدورو 

هب تبـسن  تبحـص و  نارئاز  يارب  یـسیلگنا  ناـبز  هب  یفاـک  طلـست  اـب  تسوپ  هایـس  کـی  هک  (س ) نینبلا ما  ترـضح  نفد  لـحم  رد 
گنر مه  هدرتسگ ، تروص  هب  دنتشاد و  ییانشآ  فلتخم  ياه  نابز  هب  يداشرا  یفخم  لماوع  .درک  یم  ههبش  داجیا  هعیش  تاداقتعا 

.دندرک یم  غیلبت  ار  دوخ  تارکفت  هدرک ، ادیپ  روضح  اه  نآ  نایم  رد  نارئاز و 

جاجح تسرپرـس  هیقف و  یلو  یگدـنیامن  هزوح  رتفد  نارئاز ، اب  يدوعـس  یغیلبت  لماوع  نارومأم و  بسانمان  ياهدروخرب  هب  هجوت  اب 
ناریدم نویناحور و   87 / 9 خیرات 1 / رد 
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تروص هب  تقو  عرـسا  رد  ار  بتارم  نانآ ، اب  يدوعـس  یغیلبت  لماوع  نارومأم و  بسانمان  دروخرب  تروص  رد  تساوخ  اه  ناوراـک 
.دنیامن سکعنم  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رتفد  هب  يریگ  یپ  تهج  تایئزج ، رکذ  دنتسم و 

فاقوا ترازو  تامادقا 

ناتـسبرع فاقوا  یمالـسا و  روما  ترازو  .تسا  هدرک  زاغآ  جاجح  يارب  ار  يا  هدرتسگ  یناسر  عالطا  مه  ناتـسبرع  فاقوا  ترازو 
یلخاد و جاجح  يارب  ار  يا  هدرتسگ  یناسر  عالطا  جـح ، ترازو  تامیلعت  اه و  شزومآ  هب  يدـنب  ياپ  هب  جاـجح  قیوشت  روظنم  هب 

رـسارس رد  فلتخم  ياه  هناسر  زین  دـجاسم و  يابطخ  جـح و  ترازو  ناغلبم  طسوت  یناسر  عـالطا  نیا  .تسا  هدرک  زاـغآ  یجراـخ 
.دریگ یم  ماجنا  تسا » یعرش  یتساوخرد  زوجم ، اب  جح   » ناونع اب  ناتسبرع 

لاسما یناسر  عالطا  : » تفگ جاجح  یمالـسا  یناسر  عالطا  هتیمک  رظان  ناتـسبرع و  جح  ریزو  رواشم  لیقعلا ، دمحا  نب  لالط  خـیش 
رد یلماک  حرـش  هک  تسا  ینویزیولت  ياه  همانرب  تاعوبطم و  يدایز  دادـعت  لماش  دریگ و  یم  ماجنا  ریگارف  هدرتسگ و  یحطـس  رد 

« .دهد یم  رارق  يدوعس  نادنورهش  رایتخا  رد  نآ  تامیلعت  هب  يدنب  ياپ  تیمها  جح و  کسانم  دروم 

باتک نویلیم  هس  زا  هدافتسا  اب  نینچمه  هدش و  بصنرهش  یلصا  ياه  نادیم  رد  هک  ییاهولبات  قیرط  زا  یناسر  عالطا  نیا ، رب  هوالع 
يرایـسب زا  نآ  نایرج  رد  دریگ و  یم  ماجنا  یجراخ  جاـجح  يارب  راون  نآرق و  هخـسن  نویلیم  هدزناـپ  لـخاد و  جاـجح  يارب  راون  و 

.دوش یم  هدافتسا  زین  يرادینش  يرادید و  یناسر  عالطا  رازبازا 
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دجاسم يزاس  هدامآ 

هکم هـقطنم  رد  دجـسم  زاین 9076  دروم  لیاسو  : » تفگ یمالـسا  نوئـش  شخب  لـک  ریدـم  یمزاـحلا ، دیعـس  نب  نمحرلادـبع  رتکد 
جنپ مارحلارعـشم  فیخ و  هرمن ، دـجاسم : يزاس  كاپ  تمرم و  تشادـهب ، تفاظن و  دروم  رد  هدـش و  هیهت  نآ  عبات  قطانم  همرکم و 

«. تسا هدیسر  اضما  هب  يزاس  كاپ  تمرم و  ياه  تکرش  اب  هدمع  دادرارق 

اه نآ  عفر  يارب  ییاسانـش و  جاجح  هار  نیب  دجاسم  رد  یتساک  مک و  هنوگره  هک  هدـیدرگ  دـیکأت  عبات  ياه  ناگرا  هب  : » تفگ يو 
هک درک  ناشن  رطاخ  وا  دنرادروخرب .» يرتشیب  تیمها  زا  دوش ، یم  ادا  اه  نآ  رد  هعمج  زامن  هک  يدـجاسم  نایم  نیا  رد  دوش  مادـقا 
رد هار  نیب  رد  جاجح  هدافتسا  يارب  دجسم  هتشذگ 100  لاس  رد  هک  یلاح  رد  دیسر ، دهاوخ  دجـسم  هب 150  دجاسم  نیا  هعومجم 

.دوب هدش  هتفرگ  رظن 

يوس زا  زوجم  ياراد  هک  دنزادرپب  داشرا  ظعو و  هب  دـنناوت  یم  یناسک  اهنت  هک  هدـش  دـیکأت  دـجاسم  همئا  هب  : » درک هفاضا  یمزاحلا 
«. دنشاب روشک  یمالسا  نوئش 

اه هناسر  رد  جح 87 

ینویزیولت ییویدار  ياه  همانرب 

يربخ همانرب  کـی  هئارا  هبنـش (1)  زور  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  نویزیولت  لوا  هکبـش  جح  مسوم  عیاقو  هرابرد  یناسر  عالطا  روظنم  هب 
.درک عورش  ار  جح  مایا  هب  ندش  کیدزن  تبسانم  هب  دیدج 

رد .دش  یم  شخپ  يدوعس  ناتسبرع  نویزیولت  لوا  هکبش   18 تعاس 30 / يربخ  همانرب  زا  لبق  هک  دوب  جح » هلجم   » همانرب نیا  ناونع 
.تفرگ یم  رارق  ثحب  دروم  يداقتعا  تاعوضوم  لئاسم و  جح ، رابخا  رب  هوالع  همانرب  نیا 

.هدعقیذ اب 16  قباطم   87 / 8 / 25 - 1
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وگول نیا  .داد  رارق  دوخ  هحفص  رانک  رد  ار  جح  هناشن ) ) وگول زور  نامه  زا  يدوعس  ناتسبرع  نویزیولت  لوا  هکبـش  لاح ، نیمه  رد 
.تسا هدش  لیکشت  دهد ، یم  ناشن  ار  يرمق  رامش  لاس  هک  ددع 1429  فیرش و  هبعک  زا  یکیفارگ  ریوصت  کی  زا 

اب دنم  فده  ياه  تاقالم  اهوگو و  تفگ  هدـنز ، ياه  همانرب  هدـنرادرب  رد  هک  يدوعـس » ناتـسبرع  جـح  يامنهار   » ییویدار همانرب 
همانرب زور  هنابش  تدم  لوط  رد  يزنودنا  ودرا و  يوسنارف ، یسیلگنا ، یبرع ، ياه  نابز  هب  دشاب ، یم  جح  يارجا  لوؤسم  ياه  ماقم 

.دنک یم  شخپ 

جح ياهناسر  ششوپ 

عالطا یتاغیلبت و  ياه  تکرـش  یمالـسا ، یبرع و  یللملا و  نیب  ینویزیولت  هکبـش  لهچ  اب  ناتـسبرعرد  جاجح  یلخاد  ياـه  تکرش 
رد اه  تکرـش  نیا  ظاکع ، همانزور  هتـشون  هب  .دندش  هرکاذم  دراو  جح  مسارم  يربخ  شـشوپ  ناکما  ندش  مهارف  فدـه  اب  یناسر 

وگو تفگ  نانآ  اب  ینویزیولت  ياه  هکبـش  يوس  زا  جـح  مسارم  يربخ  شـشوپ  انم و  یکیدزن  رد  ییاه  نامتخاس  نداد  هراجا  دروم 
.دندرک

هیامرـس جح و  مسارم  لوط  رد  نانآ  تادیلوت  غیلبت  ناکما  دـنراودیما  یناسر  عالطا  یتاغیلبت و  ياه  تکرـش  هک  تسا  یلاحرد  نیا 
رد جاجح  روما  راکردنا  تسد  تکرـش  رگید 32  يوس  زا  .دوش  مهارف  جح ) ) یمالـسا یناهج  عمجت  نیرت  گرزب  يوررب  يراذـگ 

ياه هکبـش  ياـه  تساوخرد  یـسررب  لاـح  رد  دـنا ، هدرک  هراـجا  لاـس  ود  تدـم  هب  ار  اـه  ناـمتخاس  یخرب  هک  ناتـسبرع ، لـخاد 
.دنتسه قطانم  نیا  زا  هدافتسا  يارب  یتاغیلبت  ياه  تکرش  ینویزیولت و 

راهچ هدنیامن  هک  یتکرش  يوس 32  زا  هک  دیـسر  لایر  نویلیم  یـس  هب  لاسما ، جـح  مسارم  لوط  رد  اه  نامتخاس  نیا  هراـجا  شزرا 
.دش تخادرپ  دنتسه ، هورگ 

تفرگ لیوحت  ار  اه  هورگ  ریاس  زا  لقتسم  نامتخاس  کی  اه  هورگ  نیا  زا  کی  ره 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


429 ص :

رازه جنپ  هب  نارئاز  زا  کی  ره  يارب  اه  نامتخاس  نیا  هراجا  تمیق  .دوش  یم  هدامآ  ادخ  هناخ  رئاز  رازه  تشه  زا  ییاریذـپ  يارب  هک 
.دیسر لایر 

جح يربخ  ششوپ 

جح کسانم  رابخا و  ناهج  يربخ  فلتخم  ياـه  هناـسر  ناگدـنیامن  زا  رفن  زا 250  شیب  لاسما  : » دندرک مالعا  ناتـسبرع  نالوؤسم 
«. دنهد یم  يریوصت  يا و  هناسر  ششوپ  ار  عتمت 

يارب يدارفنا  ای  یهورگ و  تروص  هب  دندوب ، لاعف  ناتـسبرع  زا  جراخ  رد  هک  يربخ  ياه  هناسر  ناگدنیامن  ناراگنربخ و  نیا  مامت 
.دندش دراو  روشک  نیا  هب  جح  رابخا  يریوصت  يا و  هناسر  ششوپ 

مهم يربخ  یتنرتنیا  ياه  هاگیاپ  نالوؤسم  ناسیون ، گالبو  ناراگن ، همانزور  ناراگنربخ ، ناهج ، مهم  ياه  يرازگربخ  ناگدـنیامن 
.دندوب دارفا  نیا  هلمج  زا  ینویزیولت  ویدار و  نانادرگراک  و 

رابخا باتزاب  اما  هدوب ، هثداح  هنوگ  چیه  نودب  نونکات  يراج  لاس  رد  جح  کسانم  لامعا و  هک  يدوجو  اب  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 
.تسا هدوب  رادروخرب  يدشر  هبور  دنور  زا  هتشذگ  ياه  لاس  هب  تبسن  يربخ  فلتخم  ياه  هناسر  رد  جح  کسانم  و 

کی طسوت  جح  ربخ  نیتسخن  ششوپ  زا  سپ  هتشادن و  يربخ  شـشوپ  هنایمرواخ  زا  جراخ  جح ، کسانم  رابخا و  .م  ههد 1990  رد 
.دندرک مادقا  رابخا  هنوگ  نیا  ششوپ  هب  زین  یبرغ  ياه  هناسر  رگید  شیپ ، ههد  کی  رد  یبرغ  يرازگربخ 

هناگیب ياه  هناسر  رد  جح 

، یتینما هنیمز  رد  يدوعس  ناتسبرع  تامادقا  يزاس  هتسجرب  اب  یبرغ  ياه  هناسر  لاسما 
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.دنهد یم  ششوپ  ار  يراج  لاس  جح  مسارم  عورش  جح و  رابخا 

رد یمسر  روط  هب  جح  هنالاس  مسارم  : » درک شرازگ  هرهاق  رد  دوخ  راگنربخ  زا  لقن  هب  هبنـش  کی  زور  حبـص  رد  اکیرمآ ،» يادص  »
يریگولج هتـشذگ  ياه  لاس  عیاجف  ددـجم  عوقو  زا  دـننک  یم  شالت  يدوعـس  تاماقم  لاح  نیع  رد  .تسا  هدـش  عورـش  ناتـسبرع 

«. دننک

یتبرض هلخادم  ياهورین  .درک  دهاوخ  مازعا  جح  مسارم  هب  رئاز  دادعت  هچ  دنک  یم  حیرصت  هک  دراد  يا  هیمهس  یناملسم  روشک  ره 
يارب نیرمت  یناوخدورس و  لوغشم  تافرع ، هوک  کیدزن  هکم ، جراخ  رد  دنا ، هدیـشوپ  هایـس  اپ  ات  رـس  اه  نآ  زا  یخرب  هک  يدوعس 

«. دنتسه یعیبط  يایالب  یلامتحا و  ياه  لالتخا  اب  هلباقم 

شوپ هرز  درگلاب و  اب  هک  سیلپ  يورین  زابرـس و  رازه  هاجنپ  دـهد  یم  شرازگ  يدوعـس  یتلود  نویزیولت  : » دوزفا اـکیرمآ » يادـص  »
یم مشچ  هب  زین  سیلپ  يوردوخ  یناشن و  شتآ  نیـشام  سنالوبمآ ، يدایز  دادعت  .دنراد  رارق  شاب  هدامآ  لاح  رد  دـنا ، هدـش  زهجم 

«. دروخ

هک درک  لـقن  جـح  مسارم  رب  تراـظن  هتیمک  سییر  نینچمه  روـشک و  ریزو  زیزعلادـبع ، نـب  فیاـن  زا  يربـخ  نـینچمه  هکبـش  نـیا 
يارب : » دـیوگ یم  .تسا و  هدرک  لاسما  جـح  مسارم  رد  نارئاز  تینما  شیاـسآ و  يارب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  ناتـسبرع ، یهاـشداپ 

«. تسا هدش  ماجنا  هدمآ ، یم  رب  ام  تسد  زا  هک  يراک  ره  نارئاز  شیاسآ  تینما و  ظفح 

اب شروشک  ياهورین  دوجو ، نیا  اب  یلو  تسا ؛ هدرکن  تفایرد  یتینما  دـیدهت  لامتحا  رب  ینبم  یتاعالطا  چـیه  نونک  اـت  : » دوزفا يو 
«. دنزن مه  رب  ار  لاسما  جح  مسارم  شمارآ  زیچ  چیه  هک  درک  دنهاوخ  شالت  لاعتم ، دنوادخ  يرای 

ود لپ  کی  نتخاس  يارب  ناتـسبرع  تلود  دننک ، یم  باترپ  گنـس  ناطیـش  يوس  هب  نیدامن  روط  هب  جاجح  هک  یناکم  یکیدزن  رد 
گنس مسارم  يارجا  نیح  رد  نت  دنچ  ریخا ، ياه  لاس  رد  .تسا  هدرک  هنیزه  رالد  دایلیم  کی  رب  غلاب  گرزب ، رایسب  هدایپ  رباع  هقبط 

.دنا هدش  هتشک  نارئاز  ياپ  تسد و  ریز  يزادنا ،
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يور دیکأت  اب  دوخ ، یبرع  يربخ  هناماس  يور  ییاهربخ  اب  زین  نا » .نا  .یـس   » دوخ و یللملا  نیب  يربخ  سیورـس  رد  یـس » .یب  .یب  »
.دندرک شخپ  هبنش  کی  حبص  ار  جح  مسارم  عورش  ربخ  یتینما ، لئاسم 

رابخا تاعالطا و 

خیرات جح  نیرتتیعمجرپ 

هک یلاـح  رد  .دوش  یم  زاـغآ  هکم  يرتمولیک  رد 21  انم  يارحـص  رد  نارئاز  فوقو  اب  هبنـش  کی  زور  زا  يراـج  لاـس  جـح  مسارم 
یم جح  لامعا  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز  هب  رئاز  نویلیم  هس  دودح  لاسما  دوب ، رفن  رازه  هد  ادخ  هناخ  نارئاز  هدع  شیپ ، لاس  هاجنپ 

.دنزادرپ

نیا ياه  هناخترافس  .تسا  خیرات  جح  نیرتدادعترپ  رضاح ، نایجاح  هدع  رظن  زا  لاسما  جح  : » تفگ زور  نیا  رد  ناتسبرع  نویزیولت 
زین رفن  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  لقادح  دنا و  هدرک  رداص  یجراخ  نارئاز  يارب  ازیو  رازهدصتشه  نویلیم و  کی  زا  شیب  روشک 

.دنا هدمآ  همرکم  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  يدوعس  ناتسبرع  لخاد  زا 

لاس هعمجزامن  نیرت  هدرتسگ 

مارحلا هللا  تیب  رد  ار  هعمج  زاـمن  ادـخ  هناـخ  رئاز  نویلیم  ود  زا  شیب  دـش و  رازگرب  همرکم  هکم  رد  لاـس  هعمجزاـمن  نیرت  هدرتسگ 
.دندرک هماقا 

زا شیپ  اه  تعاس  زا  دنـشاب ، هتـشاد  زامن  هماقا  يارب  ییاج  یهلا  فیرـش  مرح  هطوحم  لـخاد  رد  دـنناوتب  هک  نآ  يارب  نارازگزاـمن 
نابایخ زین  فیرش و  هبعک  لباقم  رد  دجـسم و  نینحـص  رد  ار  زامن  زین  يرامـش  یب  نارازگزامن  دندوب و  هدش  فرـشم  مرح  هب  رهظ ،

.دندرک هماقا  فارطا  ياه 

تفایرد مرح  نوماریپ  لخاد و  زا  فلتخم  ياه  هیواز  زا  هک  ینویزیولت  ریواصت 
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فیرـش مرح  فارطا  ياه  نابایخ  یمامت  هب  هتفه  نیا  ادخ ، هناخ  رد  هعمج  نارازگزامن  فوفـص  هک  دوب  نآ  هدـنهد  ناشن  دـش ، یم 
.دوب هدش  هدرتسگ  یهلا 

هرهب يونعم و  يزاسدوخ  يارب  جح  میظع  تصرف  زا  هدافتسا  هب  ار  نارئاز  زامن ، ياه  هبطخ  رد  قیتعلا  هللا  تیب  نحـص  هعمج  بیطخ 
.درک توعد  جح ، هام  هجح ، يذ  هام  زا  رتشیب  هچره  يریگ 

جح راونا  ات  دـنیامن  ار  يرادرب  هرهب  لامک  جـح  تیونعم  زا  درک  هیـصوت  نامحرلا  فویـض  هب  هجح ، يذ  هام  هب  دورو  کیربت  اب  يو 
.دنکفیب وترپ  اه  نآ  یناگدنز  رب  هراومه 

هب رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  نانمؤم  رب  هام  نیا  رد  .دریگ  یم  تروص  نآ  رد  جح  مسارم  تسا و  تکربرپ  یهام  هجح  يذ  : » تفگ يو 
«. دنهد رارق  يرای  يریگ و  تسد  دروم  ار  ارقف  دنراد ، یتعاطتسا  هک  ییاه  نآ  دنباتشب و  مه  يرای 

یهلا فیرش  مرح  نحص  یمامت  هک  دهد  یم  ناشن  دوش ، یم  تفایرد  يدوعـس  ناتـسبرع  نویزیولت  قیرط  زا  نانچمه  هک  يریواصت 
هب دورو  راظتنا  رد  هعمج  زامن  هماقا  زا  دـعب  هک  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هوبنا  زا  مرح  ینوماریپ  ياـه  ناـبایخ  زین  فارطا و  نینحـص  و 

.تسا هدیشوپ  دنتسه ، رصع  زامن  تقو 

ناگدـنیامن رگید  اـب  هارمه  ار  هضیرف  نیا  دنتـشاد و  هدرتسگ  يروضح  ادـخ  هناـخ  راـنک  رد  هتفه  نیا  هعمج  زاـمن  رد  یناریا  نارئاز 
.دندروآ ياج  هب  دنا - هدش  فرشم  یحو  نیمزرس  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  مالسا - ناهج 

هبعک دیدج  هدرپ  لیوحت 

ار هبعک  یلبق ، هدرپ  ياـج  هب  هجح  يذ  مـهن  زور  رد  اـت  دوـش  یم  هـبعک  راد  هدرپ  لـیوحت  هـبعک  هدرپ  هـجح ، يذ  لوا  زور  لاـس  ره 
اب ربارب  تافرع ، زور  رد  ات  دش  لیوحت  یبیـشلا  زیزعلادبع  خیـش  هب  هبعک  دیدج  هدرپ  هجح  يذ  هام  زور  نیتسخن  اب  نامزمه  .دـناشوپب 

.دوش ضیوعت  يراج  هام  مهن 

، هایس گنر  هب  یعیبط و  ریرح  زا  ناتسبرع ، لایر  نویلیم  يدام 20  شزرا  هب  هدرپ  نیا 
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زا 16 لکـشتم  رتم  لوط 47  هب  رتم و  یتناـس  ضرع 90  اب  دـنبرمک  کی  نآ ، ییـالاب  موس  کـی  رد  هک  تسا  عاـفترا  رتم  ياراد 14 
.تسا هدش  هدیشوپ  هرقن  الط و  زا  يا  هریجنز  اب  هدش و  هیبعت  لکش  عبرم  هعطق 

ادخ هناخ  رد  رب  هدرپ  مجنپ  تمسق  هتفرگ و  رب  رد  ار  هبعک  تمس  کی  هعطق  ره  هک  تسا  تمسق  جنپ  ياراد  هبعک ، هناخ  دیدج  هدرپ 
هرقن ـالط و  مرگولیک  زا 150  هدرپ  نیا  هـیهت  رد  .تـسا  يرگید  هـعطق  هدـننک  لـیمکت  اـه ، هـعطق  نـیا  زا  کـی  ره  دریگ و  یم  رارق 

.تسا هدش  هدافتسا 

.دوش یم  ضیوعت  ادخ  هناخ  هدرپ  هجح  يذ  مهن  زور  اب  ربارب  جح ، مسوم  رد  هلاس  همه  یمیدق ، مسر  کی  ساسا  رب 

رضاح تیعمج  هک  زور  نیا  رد  لاس ، ره  لومعم  روط  هب  هک  دوب  هفرع  زور  يدوعـس ، ناتـسبرع  میوقت  ساسا  رب  هبنش (1)  کی  زور 
.دش ضوع  ادخ  هناخ  هدرپ  تسا ، مک  یهلا  فیرش  مرح  نحص  رد 

ناراب زامن  هماقا 

.دنناوخب ناراب  زامن  هبنشراهچ (2)  زور  روشک  نیا  یمامت  رد  ات  تساوخ  شروشک  مدرم  زا  يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  هللادبع  کلم 

لاسما هام  نابآ  مود  همین  رد  ناراب  شراب  .تسا  هدش  ریخأت  رایسب  ناراب  شراب  رد  هک  تفگ  يدوعس : ناتسبرع  نویزیولت  لوا  هکبش 
زین ار  یتافلت  هک  دیماجنا  لیـس  ندـش  يراج  هب  دنـشاب ، یم  یلاس  کشخ  راچد  تسا  یلاس  دـنچ  هک  نمی  يدوعـس و  ناتـسبرع  رد 

.تشاد لابند 

اب دیاب  همه  : » دش هتفگ  دش ، شخپ  يدوعس  ناتسبرع  نویزیولت  زا  هک  يا  هینایب  رد 

هجح يذ  اب 8  قباطم   87 / 9 / 17 - 1
.هدعقیذ اب 27  قباطم   87 / 9 / 6 - 2
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«. دنک لزان  ار  ناراب  دنوادخ  ات  دننک  ششخب  بلط  دنوادخ  زا  اعد  تاولص و  هقدص ، تدابع ، هبوت ، رافغتسا ،

هجح يذ  هام  لالهتسا  ناوخارف 

جنپ رد  هجح  يذ  هام  لاله  هدهاشم  رد  تقد  هب  ار  روشک  نیا  ناناملسم  مامت  يا ، هیعالطا  رودص  اب  ناتـسبرع  یلاع  هاگداد  ياروش 
، دـننک یم  هدـهاشم  ار  هجح  يذ  هام  لـاله  هک  یناـسک  زا  هیعـالطا  نیا  رد  ناتـسبرع ، يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـناوخارف  هبنش (1) 

رتافد زا  یکی  هب  هاگداد ، دوبن  تروص  رد  ای  دنهد  عالطا  دوخ  تماقا  لحم  هاگداد  نیرت  کیدزن  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  دش  هتساوخ 
.دننک هعجارم  دوخ  تنوکس  لحم  هقطنم  رد  نآ  هب  هتسباو 

ناـمیا اوقت و  ساـسا  رب  هنیمز  نیارد  يراـکمه  هاـم و  لـاله  تیؤر  رد  هجوت  تقد و  هب  ار  ناتـسبرع  ناناملـسم  نینچمه  اروـش  نیا 
.تسا هدناوخارف 

نابرق دیع  نالعا 

مارحلادجسم و رد  هلمج  زا  يدوعس و  ناتـسبرع  رـساترس  رد  دیدرگ و  مالعا  نابرق  دیع  ناتـسبرع  تلود  فرط  زا  هبنشود (2)  زور 
.دش هماقا  نابرق  دیعس  دیع  زامن  (ص ) يوبن فیرش  مرح 

جاجح هب  باطخ  یکیربت  مایپ  يدوعس  ناتسبرع  دهع  یلو  ناطلس  ریما  هاشداپ و  هللادبع ، کلم  دوعسم ، هدنخرف و  تبـسانم  نیمه  هب 
.دندرک تلئسم  ار  اه  نآ  تادابع  یلوبق  دنداتسرف و  روشک  نیا  نویزیولت  قیرط  زا  مارحلا  هللا  تیب 

تراظن هرادا و  ار  جح  روما  هک  ناتسبرع  یتلود  تاماقم  یماظن و  دشرا  ناهدنامرف 

هدعقیذ اب 28  قباطم   87 / 9 / 7 - 1
.هجح يذ  اب 9  قباطم   87 / 9 / 18 - 2
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.دندرک هئارا  يو  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  تاقالم و  هللادبع  کلم  اب  انم  رد  هبنشود  زور  دننک ، یم 

رئاز کی  نابز  زا  يرقلا  ما  هاگشناد  اب  ییانشآ 

هب اج  نآ  رد  مالسا  ناهج  رسارس  زا  ینید  نایوجشناد  هک  تسا  ناریا  رد  یفطصملا » هعماج   » هیبش يزیچ  يرقلا ) ما  هعماج  ) هاگشناد
.دنزادرپ یم  لیصحت 

دیتاسا هژیو  هب  دیتاسا  دروخرب  هک  دیوگ : یم  دوب  هتفر  اجنآ  هب  هاگشناد  نیا  اب  ییانشآ  يارب  ار  یتعاس  هک  رگوجو  تسج  رئاز  کی 
اب هتفشآرب و  يو  ندوب  هعیش  یناریا و  زا  عالطا  اب  هک  هدومن  دروخرب  ناتسکاپ  زا  يا  هبلط  اب  همادا  رد  هدوب و  بولطم  يو  اب  يرـصم 

، هیقت (ع ،) یلع زا  نایعیـش  نتـساوخ  ددـم  هرابرد  یتاهبـش  هدـیناشک و  ناـشفارطا  هب  ار  يا  هدـع  داـیز ، يادصورـس  يرـالاساغوغ و 
.تسا هتسناد  تعدب  لها  روآون و  ار  عیشت  بهذم  هدرک و  حرط  ار  نآ  دننام  زامن و  يرازگرب  هوحن  هعتم و  نآرق ، فیرحت 

هک يروط  هب  تفرگ ؛ رارق  نارـضاح  لابقتـسا  دروم  هک  مدرک  مادقا  تاهبـش  ّدر  يرگ و  نشور  هب  لاح  روخارف  هب  : » دـیوگ یم  يو 
زا یمک  رایسب  تاعالطا  نایوجشناد ، هنافسأتم  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .دش  یم  هدوزفا  یناتسکاپ  هبلط  تینابـصع  رب  هظحل  هب  هظحل 
رد يدازآ  تنس  لها  و  دیرادن ! دجسم  تنس  لها  يارب  ناریا  رد  امش  تفگ : یم  یناتـسکاپ  هبلط  نیا  یتح  دنتـشاد و  عیـشت  ناریا و 

نارگید تعامج ، هعمج و  همئا  زا  يدنم  هرهب  ناریا و  رد  ددعتم  دـجاسم  دوجو  رب  ینبم  متاحیـضوت  اب  و  درادـن ! دوخ  يدابع  لامعا 
.دنتفر یم  ورف  رکفت  بجعت و  هب 

! دینک یمن  کمک  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  هب  امـش  دنتفگ : یم  دنتـشادن و  ینادنچ  عالطا  زین  ناریا  یـسایس  روما  هب  تبـسن  یتح 
ردب گنج  سیردت ، عوضوم  متفای ، روضح  هاگـشناد  سرد  سالک  رد  دـیتاسا  زا  یکی  هزاجا  اب  اتـسار ، نیا  رد  یتاحیـضوت  زا  سپ 

اب زین  داتسا  دندرک و  یم  هرادا  ار  نآ  سنارفنک  تروص  هب  نایوجشناد  زا  رفن  هس  دوب و 
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.داد یم  حیضوت  هدرک ، یفاکشوم  ار  لمجم  ساسح و  تاکن  یفاک ، هجوت  تیدج و 

، مدوب هشیدنا  نیا  رد  مدرک ، كرت  یلاح  رد  ار  هاگشناد  طیحم  مدرک و  تکرش  تعامج  زامن  رد  هاگشناد  يالصم  رد  مه  همادا  رد 
نآ رد  دـنتخادرپ ؛ یم  هعیـش  دـیاقع  زا  عافد  نییبت و  هب  ینید  ياملع  دـیتاسا و  ات  دـمآ  یم  دوجو  هب  هاگـشناد  رد  یتصرف  شاـک  يا 

.تفای یم  رییغت  زین  نایوجشناد  شرگن  هاگن و  ًانئمطم  تروص ،

جح مسوم  رد  ناتسبرع  ياه  شیامه 

هراشا

: مینک یم  رورم  ار  اه  نآ  هک  دوشیم  رازگرب  يددعتم  ياهشیامه  جح  مسوم  اب  نامز  مه 

« یبرغ ياهروشک  رد  مالسا   » سنارفنک

رد مالـسا  تخانـش   » سنارفنک یملع  هتیمک  سییر  یعروملا ، عفان  نب  دمحا  رتکد  : » تشون ندنل - پاچ  طسوالا - قرـشلا  همانزور 
یمالـسالا ملاعلا  هطبار  نمجنا  يوس  زا  هکم  سنارفنک  نیمهن  هک  نیا  نایب  اب  اه » ینیب  شیپ  اه و  تیعقاو  یمالـسا ، ریغ  ياـهروشک 

يوردـنت و هب  مالـسا  هراوـمه  هک  رـصع  نیا  رد  نآ  یتاـیح  تیمها  هب  هجوـت  اـب  سنارفنک  نـیا  عوـضوم  تـفگ : دوـش ، یم  رازگرب 
«. تسا نایدا  ریاس  اب  مالسا  طابترا  نایب  نآ و  يدابم  لوصا و  نداد  ناشن  مالسا ، نید  ندناسانش  دوش ، یم  مهتم  تنوشخ 

توعد سنارفنک  نیا  هب  ار  یمالـسا  ياه  هاگـشناد  دیتاساو  نایهاگـشناد  نارگـشهوژپ ، نادنمـشیدنا ، ناگبخن ، نمجنا  : » دوزفا يو 
«. دریگ رارق  یسررب  دروم  نآ  يور  شیپ  عناوم  اه و  شلاچ  مالسا ، زا  تسرد  فیرعت  ياتسار  رد  ییاه  شالت  ات  هدرک 

(« ص  ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  ییانشآ   » ییامهدرگ

ناناملسم و هزات  هژیو  (ص ) مرکا یبن  تنس  هریس و  اب  ییانشآ  ییامهدرگ 
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.دش زاغآ  هرونم  هنیدم  رد  ناملسم  ناناوج  یناهج  نمجنا  تمه  هب  هبنش  هس  زور (1)  زا  نانابز  برعریغ 

هب (ص ) يوبن تنـس  هریـس و  عوضوم  اب  ییاه  ینارنخـس  ییامهدرگ ، نیا  زور  نیتسخن  رد  ضایرلا ، یناتـسبرع  هماـنزور  شرازگ  هب 
.دش هئارا  ینیپیلیف  یسیلگنا و  ییایزنودنا ، یپویتا ،) مدرم  نابز  ) يرهما يا ، همرب  یلاگنب ، ودرا ، ياه  نابز 

، ییامهدرگ نیا  ییاپرب  زا  فدـه  : » تفگ هنیدـم  رد  ناملـسم  ناناوج  یناـهج  نمجنا  رتفد  ریدـم  میهاربا ، يولع  یلع  نب  یفطـصم 
«. تسا مالسا  یمارگ  ربمایپ  یقالخا  ياه  تلیضف  و  (ص ) يوبن تنس  هریس و  اب  ناهج  ياه  تلم  ییانشآ 

ینارنخـس هئارا  رب  هوالع  دنراد ، روضح  ناتـسبرع  رد  نکاس  ياه  تیلقا  زا  يدایز  دادعت  هک  ییامهدرگ  نیا  هیـشاح  رد  : » دوزفا يو 
«. دوش یم  رازگرب  زین  یعونتم  یگنهرف  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  فلتخم ، ياه  نابز  هب 

تیلاعف زا  یسکع  هاگـشیامن  فلتخم و  ياه  نابز  هب  باتک  هاگـشیامن  ییاپرب  : » تفگ نایاپ  رد  میهاربا  يولع  نب  یلع  نب  یفطـصم 
ییامهدرگ نیا  یبناج  ياه  تیلاعف  زا  یعرش  یملع و  ياه  هرود  يرازگرب  هنیمز  رد  ناتسبرع  ياه  تیلقا  یناسر  عالطا  زکرم  ياه 

.تسا

جح گنهرف  شیامه 

یگنهاـمه ياروـش  ناملـسم ، ياـملع  یللملا  نیب  هیداـحتا  تکراـشم  اـب  ار  جـح " گـنهرف  تسـشن " هـکم ، یگنهرف  یبدا  هاگـشاب 
.درک رازگرب  سدقم  رعاشم  رد  جح  یکشزپ  هتیمک  هکم و  تاسسؤم 

نواعم هیب ، نب  هللادبع  خیش  رهم ، زا  لقن  هب  جح  یناسر  عالطا  هاگیاپ  شرازگ  هب 

.هدعقیذ اب 19  قباطم   87 / 8 / 28 - 1
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هناخ نارئاز  نتسسگ  جح و  يونعم  ینید و  بناوج  هرابرد  جح " گنهرف  تسـشن " یط  ناملـسم  ياملع  یللملا  نیب  هیداحتا  سییر 
هانپ لاعتم  دـنوادخ  هب  مایا  نیا  رد  ادـخ  هناخ  نارئاز  : » تفگ درک و  ینارنخـس  یناحور  يونعم و  کسانم  نیا  یط  تاـیدام  زا  ادـخ 

«. دننیزگ یم  يرود  تایدام  همه  زا  وا  ربارب  رد  عوضخ  عوشخ و  اب  دنرب و  یم 

رشب قوقح  گنهرف  شیامه 

مه قوقح  تیاعر  هنیمز  رد  یمالـسا  ياه  هزومآ  هعاشا  روظنم  هب  رـشب » قوقح  گنهرف   » شیاـمه نیتسخن  هبنـشراهچ  زور (1)  رد 
رد شیامه  نیا  دور ، یم  رامـش  هب  مالـسا  نید  یـساسا  لوصا  زا  رـشب  قوقح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـش  رازگرب  ناتـسبرع  رد  ناعون ،
هب مارتحا  شرتسگ  .دوش  یم  رازگرب  نارگید  تمرح  کته  تنوشخ و  ياه  هدیدپ  اب  هزرابم  یمالـسا و  ياه  هزومآ  هعاشا  ياتـسار 

.تسا هدش  ناونع  شیامه  نیا  فادها  زا  نارگید  دوخ و 

.هجح يذ  اب 25  قباطم   87 / 10 / 4 - 1
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ییارجا تامادقا  مود : شخب 

ناتسبرع رد  جح  مسارم  يارجا  رد  راکمه  ياه  نامزاس 

نیا بسانم ، لماعت  نواعت و  اب  هک  تسا  یفلتخم  ياه  نامزاس  اـه و  شخب  يراـکمه  نوهرم  ناتـسبرع ، رد  جـح  تاـیلمع  تیقفوم 
مامت اب  یـصوصخ  یتلود و  تاسـسؤم  اـهداهن و  یناـهج ، گرزب و  مسارم  نیا  يارجا  يارب  .دـننک  یم  يربهار  ار  گرزب  تاـیلمع 

.دنوش یم  هنحص  دراو  ناوت 

تاقیلعت  » مان هب  یلمعلاروتـسد  بوچراچ  رد  دنراد ، جح  يرازگرب  رد  ییازـس  هب  شقن  هک  يدوعـس  یتلود  ریغ  یتلود و  تاسـسؤم 
: زا دنترابع  جح  مسوم  رد  لیخد  ياه  هاگتسد  اه و  ناگرا  نیرت  مهم  دننک ؛ یم  تکرح  جح »

.نآ بعش  رتافد و  مامت  اب  ناتسبرع ، جح  ترازو  - 

.جاجح هافر  تمالس و  تینما و  داجیا  يارب  هعبات  ياه  شخب  مامت  اب  روشک ، ترازو  - 

.هسدقم رعاشم  نکاما و  اهرهش ، تفاظن  يرادهگن و  يارب  هیدلبلا ، نوئشلا  ترازو  - 

.رمحا لاله  - 

.نارهت رد  ناتسبرع  ترافس  هژیو  هب  هجراخ ، ترازو  - 

.دنا سدقم  رعاشم  ياهانب  گرزب و  ياه  هژورپ  يارجا  لوؤسم  هک  ناکسا ، راک و  ترازو  - 

یبرع ییاوه  طوطخ  تکرـش  جاـجح و  ییاوه  لاـقتنا  لابقتـسا و  تهج  يروـشک ،) ییاـمیپاوه  ناـمزاس  ) ناریط عاـفد و  ترازو  - 
.يدوعس
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.تکلمم ياه  هار  يرادهگن  تخاس و  تهج  تالصاوم ، ترازو  - 

.جاجح هب  هبناج  همه  یناسر  عالطا  يارب  تراظن  میظنت و  لوؤسم  ناونع  هب  مالعا ، ترازو  - 

«. یلهالا  » کناب صوصخ  هب  ناتسبرع  یکناب  متسیس  - 

(. يرهش نورد  ياه  سوبوتا  دحاو  تکرش  ) یعامجلا لقن  - 

.تاطابترا فارگلت و  تامدخ  هئارا  تهج  فتاهلاو ، دیربلا  قربلا و  ترازو  - 

.جاجح دادما  نامرد و  تشادهب و  نیمأت  تهج  هحصلا ،) ترازو  ) تشادهب ترازو  - 

.جاجح ییامنهار  تظافح و  تهج  ینطولا ، سرحلا  - 

.همانرذگ هرادا  - 

.تکلمم یعرش  روما  هب  یگدیسر  روظنم  هب  فاقوا ، یمالسا و  نوئش  ترازو  - 

.ناتسبرع كرمگ  - 

.ناگدشمگ داشرا  زکارم  تیلاعف  يزادنا و  هار  تهج  يدوعس ، هفاشک  تیعمج  - 

.هسدقم رعاشم  همرکم و  هکم  رد  یناریا  جاجح  نیفوطم ، هسسؤم  - 

 ...(. داشرا و لقن ، لمح و  تشادهب ، فارشا ، ناکسا ، ) جاجح هب  یساسا  تامدخ  هئارا  تهج  هرونم  هنیدم  رد  ءالدا ، هسسؤم  - 

.اه تیلم  اه و  سنج  همه  زا  نامحرلا  فویض  اه  نویلیم  هقردب  لابقتسا و  يزیر و  همانرب  تهج  دحوم ، يالکو  بتکم  - 

(. ناراد سوبوتا  ياکیدنس  ) تارایسلا هباقن  - 

.رعاشم لزانم و  رهش ، ياه  يدورو  رد  جاجح  هب  مزمز  بآ  میدقت  يارب  دحوم ، همزامزلا  بتکم  - 

.ناراد لته  هیداحتا  - 

.ناتسبرع همیب  ياه  تکرش  - 
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.یتشادهب ینیشام و  هویش  هب  ینابرق  حرط  يارجا  هنیمز  رد  صوصخ  هب  یمالسا ، هعسوت  کناب  - 

یهافر روما  تالیهست و 

هراشا

تیفیک و نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  لاح  هافر  روظنم  هب  هتـشذگ  ياه  لاس  هب  تبـسن  ات  دنکیم  شالت  جح ، مسوم  رد  ناتـسبرع  تلود 
: مینکیم هراشا  تامادقا  نیا  زا  ياهشوگ  هب  .دهد  شیازفا  ار  دوخ  تامدخ  ّتیمک 

نایناریا اب  بسانم  يراکمه 

نایناریا رایتخا  رد  ار  ياهژیو  تالیهست  ییارجا ، روما  رد  دراد ، یناریا  نارئاز  اب  یگنهرف  داعبا  رد  ییاهدروخرب  هک  نیا  اب  ناتـسبرع 
.تسا هتشاد  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  ناراکردنا  تسد  اب  یبوخ  ًاتبسن  لماعت  جح 87  رد  ور  نیا  زا  دهدیم ؛ رارق 

نارئاز همانرذگ  صیخرت و  هب  طوبرم  روما  لیهست  ناتسبرع و  بوخ  يراکمه  هب  هراشا  اب  همرکم  هکم  داتس  لوؤسم  يدرجم ، ياقآ 
سانجا هیلک  دـندش و  رقتـسم  دوخ  تماقا  ياه  لـحم  رد  تعرـس  هب  هنیدـم ، هب  دورو  لوا  زور  رد  یناریا  رئاز   5400 : » تفگ یناریا 

«. دیدرگ صیخرت  زین  جح  نارازگراک  لماوع و 

اب تسا و  یللملا  نیب  تاررقم  ءزج  عوضوم  نیا  : » تفگ هنیدم  هاگدورف  رد  هدـش  ماجنا  يراگن  هرهچ  يراگن و  تشگنا  هرابرد  يو 
زا یـشخب  دروم  رد  عوضوم  نیا  نونکات  دـنوش ، یم  يراگن  هرهچ  يراـگن و  تشگنا  نارئاز  همه  هک  دوب  هدـش  مـالعا  اًـلبق  هک  نیا 

«. تفرگ ماجنا  یفداصت  تروص  هب  مه  نآ  نارئاز و 

نیا تسا و  ناتسبرع  تلود  راک  روتسد  رد  اهروشک  مامت  نارئاز  زا  يراگن  هرهچ  يراگن و  تشگنا  راک  : » دوزفا هنیدم  داتـس  سیئر 
يراگن هرهچ  يراگن و  تشگنا  یلک  هب  زاورپ  راهچ  زا  هتفرگ ، تروص  زاورپ  هدزیس  زا  نونکات  هک  تسا  یلاح  رد 
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«. تسا هدش  ماجنا  یفداصت  تروص  هب  زین  نارئاز  هیقب  زا  هتفرگن و  تروص 

دنیآرف هب  کـمک  ار  ناـنآ  روضح  زا  فدـه  هدـج ، هنیدـم و  هاـگدورف  رد  جـح  ییارجا  داتـس  لنـسرپ  روضح  هب  هراـشا  اـب  يدرجم 
یناریا نارئاز  اب  دروخرب  رد  ناتـسبرع  تلود  لماعت  لاسما  : » تفگ تسناد و  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  تزع  نأش و  ظفح  صیخرت و 

«. تسا هدش  رتهب  رایسب  هتشذگ  ياه  لاس  هب  تبسن  هنیدم  هب  نانآ  دورو  و 

كرمگ هک  درک  مالعا  دیکأت و  هنیدم  رد  ناتـسبرع  یهاگدورف  ياه  شخب  بوخ  يراکمه  رب  مه  هنیدم  داتـس  یهاگدورف  لوؤسم 
رتشیب رد  لته  ات  هاگدورف  زا  نارئاز  لاقتنا  تایلمع  هیلک  هک  ییاج  اـت  دناهتـشاد  اـم  اـب  یبوخ  تاـطابترا  ینار  سوبوتا  ياکیدنـس  و 

.تفرگ یم  تروص  تعاس  ود  زا  رتمک  رد  عقاوم 

نایناریا يارب  رتهب  تالیهست 

ناتـسبرع دراو  هدج  هاگدورف  قیرط  زا  هک  دندوب  دـعب » هنیدـم  ، » نامروشک جـح  ناوراک  عومجم 574  زا  ناوراـک  دادعت 29  لاسما 
هفحج تاقیم  تاناکما  دندیدرگ ، فرـشم  همرکم  هکم  هب  هفحج  تاقیم  رد  ندش  مرحم  زا  سپ  نارئاز  نیا  همه  هک  اجنآ  زا  .دندش 

.تسا تیمها  زئاح  رایسب  زیزع  نارئاز  يارب 

هلمج زا  .دمآ  لمع  هب  يدوعـس  نالوؤسم  اب  یبسانم  یگنهامه  هفحج ، تاقیم  رد  تامدـخ  تالیهـست و  حطـس  ياقترا  ياتـسار  رد 
زا رفن  راـهچ  يراـج ، لاـس  جـح  رد  تسا  ینتفگ  .تسا  یناریا  ياـهورین  رارقتـسا  روظنم  هب  سکناـک  بصن  هزاـجا  تالیهـست ، نیا 

هرمع مارحا  صوصخ  رد  نارئاز  یلامتحا  لئاسم  تالکشم و  هب  دنتشاد و  رمتسم  روضح  هفحج »  » رد تفیش  ود  بلاق  رد  نویناحور 
.دنداد یم  خساپ  عتمت ،

نارئاز مازعا  تهج  دادـما  تفیـش  کی  دـش و  رارقرب  هفحج »  » رد رقتـسم  يدوعـس  ياـه  هاگتـسد  اـب  یبوخ  یگنهاـمه  عومجم ، رد 
.دوب هدش  رقتسم  ناتسرامیب  هب  نارامیب  ندناسر  هدناماج و 
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ناگیار ياهرچلیو  هیارا 

نارئاز روما  رد  لیهست  روظنم  هب  مارحلادجسم  روما  لک  تسایر  : » تفگ مارحلادجسم  روما  لک  سییر  نواعم  لباولا ، فسوی  رتکد 
مهارف نسم  دارفا  نارامیب و  ناناوتان ، هورم  افـص و  یعـس  رد  لامعا  فاوط و  يارب  ناگیار  هبارا  رچلیو و  رازه  هد  زا  شیب  جاجح ، و 

«. تسا هدرک 

جاجح رایتخا  رد  جـح  کسانم  لاـمعا  يادا  يارب  زین  یقرب  ياـهرچلیو  اـه و  هبارا  رچلیو ، هبارا و  رازه  هد  رب  هوـالع  : » دوزفا لـباولا 
.تسا هتفرگ  رارق  مارحلا  هللا  تیب 

جاجح نیب  ردرتچ  عیزوت 

هللا تیب  جاجح  نیب  دیـشروخ  رون  تارثا  ربارب  رد  جاجح  تظفاـحم  يارب  رتچ  رازه  زا 250  شیب  لاسما ، جـح  رد  راب  نیتسخن  يارب 
.دیدرگ عیزوت  سدقم  نکاما  نانکراک  مارحلا و 

نیا سییر  يدومعلا  دوبع  نب  دـمحم  رتکد  هطبار  نیمه  رد  تساهرتچ و  نیا  هدـننک  عیزوت  يدومعلا ، دوبع  نب  دـمحم  هیریخ  زکرم 
یتمحازم هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، کچوک  ياه  هزادـنا  رد  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  جاـجح  يارب  هک  یتظفاـحم  ياـهرتچ  : » تفگ زکرم 

رد يدیـشروخ  هعـشا  عفد  تیلباق  اهرتچ ، نیا  رد  هتفر  راک  هب  هدام  هب  هجوت  اب  دـنکن و  داجیا  نانامهم  لاقتنا  لـقن و  تکرح و  يارب 
«. درک دهاوخ  تظفاحم  باتفآ  نازوس  هعشا  ربارب  رد  ار  جاجح  دراددوجو و  نآ 

هعسوت بیرخت و 

هراشا

ار ییاهحرط  ناتسبرع  تلود  زین  لاسما  .تسا  هدمآرد  رمتسم  يراک  تروص  هب  ًابیرقت  نیفیرش  نیمرح  فارطا  رد  هعسوت  بیرخت و 
: مینکیم هراشا  اه  نآ  هب  هک  تشاد  مادقا  تسد  رد  جاجح  تیفرظ  شیازفا  نیفیرش و  نیمرح  فارطا  رتشیب  هعسوت  يارب 
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انم رد  ناکسا  تیفرظ  شیازفا 

: درک مالعا  يدوعس  ناتسبرع  جح  ترازو  هب  هتـسباو  جاجح  روما  يا  هعـسوت  ياه  هژورپ  رب  تراظن  تسرپرـس  نیدباعلا  نیز  بیبح 
«. دبای یم  شیازفا  انم  نیمزرس  رد  جاجح  ناکسا  تیفرظ  »

هب جاجح  بذج  تیفرظ  مادـقا ، نیا  هب  طوبرم  يا  هعـسوت  هژورپ  ساسا  رب  : » تفگ يدوعـس  لوؤسم  نیا  ظاکع ، همانزور  هتـشون  هب 
اپرب انم  یلامـش  ياه  هوک  هنماد  رد  هدش  لیکـشت  هقبط  ود  زا  هک  هتفرـشیپ  ياهرداچ  هژورپ ، نیا  ساسا  رب  .دـسر  یم  رفن  نویلیم  هس 
هئارا ياتـسار  رد  زین  رما  نیا  هک  دبای  شیازفا  انم  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  بذج  ناکـسا و  تیفرظ  هدـش  یعـس  اتـسار  نیا  رد  .دوش  یم 

«. دریگ یم  ماجنا  نانآ  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  شیاسآ و  نیمأت  نارئاز و  هب  رتشیب  تامدخ 

دیاب ادـخ  هناخ  جاجح  شیازفا  انم و  هقطنم  یعرـش  هدودـحم  هب  هجوت  اب  : » تفگ ظاکع  همانزور  اب  هبحاـصم  رد  نیدـلا  نیز  بیبح 
ود هتفرـشیپ  ياه  همیخ  زا  دـیاب  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسانـشراک  یـسررب  .دـبای  شیازفا  هقطنم  نیا  تیفرظ  ات  دوش  ارجا  یحرط 

«. دشاب هتشاد  ار  رئاز  نویلیم  شیاجنگ 3  تیفرظ  هقطنم  نیا  ات  درک  هدافتسا  انم  رد  هقبط 

لاسرا ناتسبرع  ياتسور  رهش و  روما  ریزو  يارب  انم  رد  هقبط  ود  هتفرـشیپ  ياه  همیخ  زا  هدافتـسا  حرط  : » درک حیرـصت  نیدباعلا  نیز 
«. دوش یم  ارجا  حرط  نیا  يو  تقفاوم  زا  سپ  هک  هدش 

همیخ رد  ناکـسا  ياج  هب  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  زا  يدادـعت  لاسما  یـشیامزآ ، یحرط  رد  انم  رد  ماحدزا  شهاک  روظنم  هب  ناتـسبرع 
.داد ناکسا  انم  قرش  رد  ینوکسم  نامتخاس  شش  رد  دیفس  يابیز  ياه 

رد جاجح  عمجت  تقیقح  رد  .دوش  یم  لیدـبت  ناهج  یترایز  تیعمجرپ  طاقن  زا  یکی  هب  هقطنم  نیا  اـنم ، رد  جاـجح  فوقو  ماـگنه 
.دوش لیکشت  يا  همیخ  يرهش  هک  دوش  یم  ببس  انم 
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تارمج لپ  تیفرظ  شیازفا 

ماقم هجوت  رگنایب  هک  دسر  یم  تعاس  ره  رد  رفن  رازه  دصیـس  هب  لاسما  تارمج  لپ  تیفرظ  : » تفگ يدوعـس  ناتـسبرع  جـح  ریزو 
یمر يزیر  همانرب  یهد و  ناماس  هنالاس  فیرعت  هاگراک  نیموس  رد  يو  .تسا  نانآ  شیاسآ  نیمأت  جاجح و  روما  هب  ناتـسبرع  ياه 

زین نادنورهش و  عافد  یمومع و  تینما  ییاتسور و  يرهش و  روما  ترازو  يراکمه  اب  ناتـسبرع  جح  ترازو  يوس  زا  هک  تارمج -
ربخ تارمج  لپ  رد  جاجح  روضح  یهد  ناماس  زا  دـش - رازگرب  هدـج  ناتـسا  نوتلیه » لته   » رد نیمرحلا  مداـخ  یتاـقیقحت  هسـسؤم 

.داد

شیاـسآ و ققحت  رد  رظندروـم  فادـها  دربـشیپ  قـقحت و  يارب  جـح  ترازو  ناوارف  شـالت  لـیامت و  رب  هاـگراک  نیا  رد  جـح  ریزو 
هب تمالس  هب  هداد ، ماجنا  شیاسآ  تلوهـس و  هب  ار  دوخ  کسانم  دنناوتب  نانآ  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ دیکأت  جاجح  تینما  نانیمطا و 

.دندرگزاب دوخ  نطو 

ینوکسم دحاو  بیرخت 150 

لیلد هب  ار  ینوکـسم  دـحاو   150 هکم ، رد  جاجح  نکاسم  رب  تراـظن  یـسرزاب و  هتیمک  : » تشون ناتـسبرع  پاـچ  ظاـکع  هماـنزور 
نونکات 7150 تفگ  هتیمک  نیا  سییر  دادـح  ریهز  سدـنهم  درک .» فذـح  جاجح  ناکـسا  تسیل  زا  مزـال  ياهدرادناتـسا  نتـشادن 

.تسا هدش  رداص  ادخ  هناخ  رئاز  رازه  دص  شش  نویلیم و  کی  ناکسا  يارب  زوجم 

اعسم هعسوت 

كرابم هام  رد  هک  حرط  نیا  رد  دش ؛ زاغآ  هتـشذگ  لاس  جـح  مسوم  زا  سپ  هک  تسا  رگید  ياهحرط  زا  یکی  اعـسم ، هعـسوت  حرط 
نیا يارجا  اب  .دوشیم  ماجنا  یعس  تاقبط  همه  رد  دش و  لیمکت  جح  مسوم  يارب  دوب ، هدامآ  نآ  لوا  هقبط  طقف  ناضمر 
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.تسا هدش  ربارب  ود  زا  شیب  اعسم  ضرع  ابیرقت  حرط 

.تسا هدش  هیبعت  اهیرچلیو  يارب  دراد و  يرتمک  ضرع  طسو  نلاس  هک  تسا  نلاس  هس  ود - ياراد  اعسم  رضاح  لاح  رد 

هعیش و دیلقت  عجارم  املع و  نیب  یناوارف  ثحابم  هرمع ، مسوم  رد  دیدج  ياعسم  رد  یعـس  تحـص  اعـسم و  هعـسوت  زاوج  هب  تبـسن 
رد یعس  تحص  هرابرد  یناحبس  هللا  هیآ  ترضح  هلاقم  اه  نآ  زا  یکی  .دش  هتشون  ینوارف  تالاقم  هنیمز ، نیا  رد  درک و  داجیا  ینس 

.دش عقاو  ناتسبرع  مانبحاص  ياملع  زا  یخرب  دانتسا  هجوت و  دروم  هک  دوب  دیدج  ياعسم 

مارحلادجسم هعسوت 

تسا ناتسبرع  تدم  زارد  ياهحرط  زا  رگید  یکی  زین  نآ  ینوماریپ  ياضف  دجسم و  هعسوت  روظنم  هب  مارحلادجـسم  فارطا  بیرخت 
حتفلاباب نیب  رد  مرح  فارطا  قطانم  مامت  لوا  هلحرم  رد  حرط  نیا  .دراد  همادا  نانچمه  هدش و  زاغآ  لبق  لاس  جح  مسوم  زا  سپ  هک 

.تشاد دهاوخ  همادا  نوجح  لپ  ات  دوشیم و  لماش  ار  هرمعلاباب  و 

يزور هنابش  تروص  هب  هرمع  مسوم  رد  هک  بیرخت  تایلمع  هدش و  بیرخت  هدودحم  نیا  ياهلته  نایفسوبا و  رازاب  رـضاح  لاح  رد 
.تسا (1) هدش  فقوتم  جح  مسوم  زاغآ  لیلد  هب  دشیم ، ماجنا 

یبنلادجسم هعسوت 

قرش و لامش ، ِتهج  هس  زا  تسا ؛ هتفای  هعسوت  يریگ  مشچ  وحن  هب  هدش و  زاغآ  شیپ  ياه  لاس  زا  (ص ) یبنلادجـسم هعـسوت  حرط 
هب يدیدج  ياه  نامتخاس  برغ ،

.دینک هدهاشم  ریواصت  تمسق  رد  دیناوتیم  ار  مرح  فارطا  هعسوت  حرط  تکام  - 1
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.دراد ار  رازگزامن  رازه  شیاجنگ 168  هک  هدش  هفاضا  دجسم  دوخ  هب  عبرم  رتم  رازه  تحاسم 820 

یم عبرم  رتـم  هب 68000  نآ  تحاـسم  هک  ناـمتخاس  نیا  ماـب  تشپ  .دیـسر  عبرم  رتم  هب 98500  دجـسم  لک  تحاسم  بیترت  نیدـب 
.تسا هدامآ  رازگزامن  رازه  هدافتسا 90  يارب  هدش و  هدیناشوپ  رمرم  گنس  اب  دسر ،

نایاپ تروص  رد  .دراد  ار  رازگزامن  رازه  شیاجنگ 250  عومجم  رد  هک  هدش  داجیا  ینوماریپ  ياهاضف  دجسم ، فارطا  رد  نینچمه 
هب يرورـض  تالاح  رد  رازگزامن و  رازه  هب 700  نآ  شیاجنگ  هک  دور  یم  راـظتنا  ینوماریپ ، ياـهاضف  رگید  يور  رب  راـک ، نتفاـی 

.دسرب رفن  نویلیم  کی 

هرهب دروم  اهرتچ  زا  يدادعت  یبرغ  علـض  رد  تسا و  هدـش  زاغآ  یقرب  ياهرتچ  هلیـسو  هب  یبنلادجـسم  ینوریب  ياضف  هعـسوت  لاسما 
ود رد  هک  تسا  ییاهرتچ  نامه  هنومن  زا  هدشدای  ياهرتچ  .تسا  بصن  لاح  رد  اهرتچ  نیا  زین  طاقن  ریاس  رد  هتفرگ و  رارق  يرادرب 

.تسا هتفر  راک  هب  دجسم  ناتسبش 

یتینما تامادقا 

هراشا

مایا هژیو  هب  جـح ، مسوم  رد  تینما  يرارقرب  فلتخم ، ياـهروشک  اـهتیلم و  زا  ناتـسبرع  هب  رئاز  نویلیم  ود  زا  شیب  دورو  هب  هجوت  اـب 
: مینک یم  رورم  ار  اهنآ  زا  ياهشوگ  هک  دنکیم  ذاختا  يریبادت  هراب  نیا  رد  ناتسبرع  تلود  هک  تسا  مهم  رایسب  قیرشت ،

جح مسوم  رد  تینما  هعسوت 

رد مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هک  نآ  يارب  ار  یتبقارم  زین  یتظافح و  یتینما ، مزال  ریبادت  یمامت  تفگ ، يدوعـس  ناتـسبرع  جح  ترازو 
.تسا هدرک  ذاختا  دنهد ، ماجنا  ار  جح  کسانم  دنناوتب  لماک  تینما 
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ترازو جـح ، ترازو  رب  هوـالع  : » تفگ ناتـسبرع  نویزیولت  لوا  هکبـش  يربخ  شخب  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  ترازو  رد  ماـقم  کـی 
«. دوش نیمأت  اه  نآ  دش  دمآ و  تماقا و  ياه  لحم  جاجح و  تینما  ات  درک  دهاوخ  شالت  زین  روشک 

تشاد و دهاوخ  رارق  سیلپ  رت  قیقد  رتشیب و  لرتنک  تحت  جح ، مسارم  لوط  رد  اهوردوخ  دمآ  تفر و  هک  تفگ  يدوعـس  ماقم  نیا 
ریبادت هسدقم  دهاشم  رد  صوصخ  هب  یبیرخت  تاکرح  زا  يریگولج  يارب  هک  دوش ، یم  یـسرزاب  اه  نآ  يازیو  نارئاز و  همانرذـگ 

.دش دهاوخ  دیدشت  یتینما 

نارئاز هب  سیلپ  ياه  هیصوت 

لحم قطانم  سیلپ  هب  ًامتح  ار  بتارم  هنیدم ، هکم و  ياهداتـس  هب  نداد  عالطا  رب  هوالع  دنریگ ، یم  رارق  تقرـس  دروم  هک  ینارئاز  - 
.دوش تبث  اه ، نآ  تقرس  هدنورپ  ات  دنهد  عالطا  تقرس  لحم  ای  ناکسا و 

- یبـن دولوم  بنج  رد  عقاو  مرح ، سیلپ  هب  ًاـمتح  ار  بتارم  دـنتفرگ ، رارق  تقرـس  دروم  مارحلادجـسم  یلاوح  رد  هک  یتروص  رد  - 
.دنهد عالطا  بتکم -

، عالطا ضحم  هب  دندرک ، تقرس  ار  ناش  یتمیق  يایشا  ای  اه و  نآ  لوپ  فیک  مرح  فارطا  ياه  نابایخ  رد  دیرخ و  ماگنه  رد  رگا  - 
یم ددرت  نارئاز  نیب  رد  لدبم  سابل  اب  هک  ناتـسبرع  سیلپ  نارومأم  دـننزب ، دایرف  ار  دزد - یمارح -»  » هملک دـنلب  يادـص  اب  رابدـنچ 

ار يراکمه  لامک  وا  يریگ  تسد  رد  دشاب ، فارطا  نامه  رد  رظن  دروم  درف  رگا  دنناسر و  یم  اج  نآ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دننک ،
.دنروآ یم  اج  هب 

فرح هب  هک  تسا  یتایح  یناریا  نارئاز  يارب  مارحلا ، هللا  تیب  نارئاز  رایـسب  ماحدزا  قیرـشت و  ماـیا  هب  ندـش  کـیدزن  هب  هجوت  اـب  - 
.دننکن دامتعا  لقن  لمح و  رورم و  روبع و  رد  يدادما  ياهورین  جح و  نامزاس  یمازعا  ياه  میت  زج  یسک  چیه 

ياه لوپ  دیرخ ، يارب  نارئاز  .دنورن  مرح  هب  يدارفنا  تروص  هب  زگره  نسم  دارفا  - 
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ندـش و هداـیپ  راوس و  ماـگنه  .دـننک  یفخم  دوخ  ساـبل  هیحاـن  دـنچ  رد  ار  نآ  راـبجا ، تروص  رد  دـنربن و  دوـخ  هارمه  هب  يداـیز 
يرادـهگن لحم  تینما  زا  ناکـسا  ياه  لحم  رد  .دنـشاب  دوخ  یتمیق  لاوما  لوپ و  بقارم  تدـش  هب  اه  سوبوتا  رد  روضح  نینچمه 

.دننک لصاح  نانیمطا  دوخ  یتمیق  يایشا  لوپ و 

اهیسرزاب دیدشت 

ماجنا يارب  ار  مزال  زوجم  هک  یناـسک  : » تفگ يدوعـس  ناتـسبرع  هرمع  جـح و  روما  تسرپرـس  همانرذـگ و  روما  لکریدـم  نواـعم 
تهج تسپ   69 هطبار ، نیا  رد  .تشاد  دـنهاوخن  جـح  مسوم  رد  ار  همرکم  هکم  هب  دورو  هزاـجا  دـنا ، هدرکن  تفاـیرد  جـح  لاـمعا 
دـصق ینوناقریغ  تروص  هب  هک  یناسک  اب  هدـش و  داجیا  دـنوش ، یم  یهتنم  همرکم  هکم  هب  هک  ییاه  هاگرذـگ  رد  یـسرزاب  دـیدشت 

«. دش دهاوخ  ینوناق  دروخرب  دنشاب ، هتشاد  ار  هکم  هب  دورو 

جح مسوم  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  تینما  ظفح  يارب  یتینما  دیدش  ریبادت  ذاختا  زا  مه  يدوعس  ناتـسبرع  یمومع  تینما  ریدم  رت  شیپ 
و همحرلا " لـبج  تارمج "،" لـپ " فارطا  قطاـنم  رد  تینما  يرارقرب  تهج  یتـینما  يورین  رازه  هد  : » دوب هتفگ  هداد و  ربـخ  لاـسما 

ادخ هناخ  نارئاز  تینما  يرارقرب  رد  زین  یتینما  ياه  هرود  نایوجـشناد  زا  نت  رازه  ُهن  هدش و  یناوخارف  فیخلا " و " هرمن " دجاسم "
.دننک یم  تکراشم 

نیا رب  هوالع  .دنتسه  تیلاعف  هدامآ  جح  هقطنم  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  یتمالـس  رب  تراظن  روظنم  هب  یتینما  يورین  رازه  هدزیـس  دودح 
اه و هار  اه ، هاگدورف  رد  زین  رگید  رفن  رازه  دص  دودح  دنا ، هدـش  لاعف  نارئاز  هب  یناسر  تمدـخ  يارب  هک  یتینما  ياهورین  دادـعت ،

.دوش ظفح  ادخ  هناخ  نارئاز  یتمالس  ات  دنتسه  تامدخ  هئارا  هدامآ  فلتخم  ياه  هاگرذگ 

قاچاق نارئاز  هب  رادشه 
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یم دراو  روشک  نیا  هب  هرمع  ای  جـح  ناونع  هب  هک  یناـیجاح  هب  کـمک  هنوگره  : » تفگ ناتـسبرع  همانرذـگ  هرادا  سییر  دـیهلوبلا ،
هباج راک و  تنوکـس ، لحم  هیهت  رد  هک  یناسک  : » دوزفا يو  دوش .» یم  یقلت  مرج  دننام ، یم  روشک  نیا  رد  قاچاق  روط  هب  دـنوش و 
ییاه تازاجم  نانآ  يارب  دـنوش و  یم  یقلت  فلختم  دـننک ، يراکمه  دارفا  هنوگ  نیا  اـب  ناتـسبرع  فلتخم  قطاـنم  ناـیم  رد  ییاـج 

«. دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  نادنز  يدقن و  يازج  نوچمه 

رد بجاو  جح  مایا  ات  قاچاق  تروص  هب  دنوش و  یم  ناتسبرع  دراو  رازگ  هرمع  ناونع  هب  رفن  رازهاهدص  لاس  ره  : » درک حیرصت  يو 
«. تسا هدش  لیدبت  ام  يارب  یلضعم  هب  نیا  دننک و  یم  یگدنز  روشک  نیا 

ازیو نودب  نارئاز  اب  دروخرب 

ناتـسبرع هب  هرمع  يازیو  اب  اه  نآ  بلغا  هک  یجراـخ - رازه  تسیود  نویلیم و  کـی  لقادـح  دـیوگ ، یم  يدوعـس  ناتـسبرع  سیلپ 
.دنا هدرکن  كرت  ار  روشک  نیا  ناشیازیو  رابتعا  مامتا  مغر  هب  دنتسه و  روشک  نیا  رد  نانچمه  دنا - هدمآ 

هب ینوناقریغ  تروص  هب  دناوتن  يدرف  دـننک  تقد  ات  دـنداد  رادـشه  جاجح  لقن  لمح و  رد  لاعف  لقن  لمح و  ياه  تکرـش  هب  نانآ 
.دورب هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  سدقم  ياهرهش 

زین روشک و  نیا  رد  راک  هب  لغاش  یجراخ  نارگراک  رتشیب  هک  ینوناقریغ  نارئاز  اـب  دروخرب  يارب  : » تفگ يدوعـس  ناتـسبرع  سیلپ 
قح هدع  نیا  دـنک و  یم  لامعا  ار  یتخـس  تاررقم  دـنا ، هدـیزگ  تماقا  روشک  نیا  رد  دوخ  يازیو  تدـم  نایاپ  مغر  هب  هک  ینارئاز 

وردوخ یتح  تسا  نکمم  دوش و  یم  همیرج  هدننار  دنک ، لقتنم  سدقم  ياهرهـش  هب  ار  اه  نآ  ییوردوخ  رگا  دنرادن و  يرازگجح 
«. دننک هرداصم  ار 

روشک نیا  هدش و  مامت  اه  نآ  دیداور  هک  ینارئاز  : » تفگ يدوعس  ناتسبرع  سیلپ 
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همیرج اـه ، نیا  همه  رب  هوـالع  تسا  نکمم  دـنوش و  یم  جارخا  ینادـنز و  تشادزاـب و  ییاسانـش  تروص  رد  دـنا ، هدرکن  كرت  ار 
«. دنوشب زین  یلام  نیگنس 

ناشورفتسد زا  يریگولج 

؛ دـنک یم  يریگولج  انم  رد  اه  یـشورف  تسد  روضح  زا  تارمج ، یمر  رد  تیعمج  ماـحدزا  زا  يریگولج  روظنم  هب  هکم  يرادرهش 
.دنوش رقتسم  ور  هدایپ  رد  دنرادن  قح  اه  شورف  تسد  میمصت ، نیاربانب 

تـسیود دادعت  نیا  زا  هک  دسر  یم  لحم  هب 250  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  اه  شورف  تسد  هب  نآ  هراجا  ناکما  هک  ییاه  لـحم  دادـعت 
لیلد هب  یشورف  تسد  طاسب  ییاپرب  يارب  لحم  هاجنپ  زونه  هک  یلاح  رد  .دش  هداد  هراجا  لایر  رازه  دصیـس  نویلیم و  راهچ  اب  لحم 

.تسا هدشن  هداد  هراجا  جاجح  یتماقا  ياهرداچ  زا  ندوب  رود 

هتفرگ رظن  رد  یـشورف  تسد  طاسب  ییاپرب  يارب  نکاما  نیرت  بسانم  هدش  یعـس  : » تفگ سدـقم  رعاشم  لک  ریدـم  یـضاق ، فراع 
«. دوش هدافتسا  نآ  زا  لکش  نیرتهب  هب  ات  دوش 

گنهآ شیپ  ياه  هورگ 

مادـقا هسدـقم  رعاشم  همرکم و  هکم  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هب  تمدـخ  ماجنا  هب  گـنهآ  شیپ  هورگ   24 تشون ، دالبلا  همانزور 
شیپ نیا  راک  هرتسگ  یگنوگچ و  دروم  رد  يراج  لاس  جـح  یتمدـخ  ياـه  هاـگودرا  لـک  هدـنامرف  رکبوبا ، ادـیلو  ياـقآ  .دـننکیم 
جاجح يارب  تمحز  داجیا  ربعم و  دـس  ثعاب  هک  ار  یناشورف  تسد  هکم ، يرادرهـش  ياه  هدـنیامن  رظن  ریز  نانآ  : » تفگ ناـگنهآ 

«. دننک یم  تیاده  رگید  ياهاج  هب  دنوش ، یم 

نارئاز هب  رادشه 
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یم شخپ  ار  روشک  نیا  جح  ترازو  ناتسبرع و  سیلپ  كرتشم  یتاغیلبت  نالعا  کی  اهراب  اهزور  نیا  يدوعـس  ناتـسبرع  نویزیولت 
.درک دهاوخ  دروخرب  اه  نآ  اب  سیلپ  لامعا ، زا  یضعب  باکترا  تروص  رد  دوش ، یم  هداد  رادشه  نارئاز  هب  نآ  رد  هک  دنک 

هک تسا  يدوعس  ناتـسبرع  سیلپ  یگـشیمه  تالکـشم  زا  یکی  رعاشم ، رد  صوصخ  هب  رباعم  اه و  نابایخ  رد  نارئاز  ندرک  هتوتیب 
.دراد لابند  هب  ار  يرایسب  حناوس  ینالوط و  ياه  نادنب  هار 

طاسب ندرک  نهپ  ندزرداچ و  رباعم و  اه و  نابایخ  رانک  رد  هتوتیب  هزاجا  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هک  دننک  یم  دیکأت  نینچمه  اه  نآ 
.دنرادن ار  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  سدقم  ياهرهش  قطانم  زا  کی  چیه  رد 

ناتسبرع رد  ینوناقریغ  تروص  هب  هک  دنتسه  يدارفا  زین  هراق و  هبش  ای  ییاقیرفآ و  تعاضب  مک  نارئاز  دارفا  نیا  بلغا  دنامن  هتفگان 
.دنراد تماقا 

يارب .دـش  دـهاوخ  دروخرب  نارئاز  عون  نیا  يالکو  اب  دوش ، یم  هتفگ  يدوعـس  ناتـسبرع  جـح  ترازو  سیلپ و  كرتشم  نـالعا  رد 
.دریذپب ار  رئاز  درف  تلاکو  روشک  نیا  نادنورهش  زا  یکی  دیاب  يدوعس  ناتسبرع  يازیو  تفایرد 

یتشادهب یکشزپ و  تامادقا 

هراشا

تامادقا هک  تسا  رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  نانآ  نامرد  تشادهب و  لئاسم  رعاشم ، رد  رئاز  نویلیم  هس  دودـح  روضح  هب  هجوت  اب 
: مینکیم رورم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتسبرع  تلود 

یتشادهب زکارم  اه و  ناتسرامیب  زیهجت 

يرامش زیهجت  هب  هدومن و  مهارف  ار  مزال  تامدقم  دراد ، هدهع  هب  ار  جاجح  یتمالس  نیمأت  تیلوؤسم  يدوعس  ناتـسبرع  هک  اجنآ  زا 
هرونم و هنیدم  هسدقم ، رعاشم  روشک ، يدورو  ياهزرم  نوچ  روشک ، فلتخم  قطانم  رد  اه  ناتسرامیب  یتشادهب و  زکارم  زا 
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.تسا هتخادرپ  همرکم  هکم 

هئارا مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هب  يزاتمم  تامدـخ  دـنک  یم  یعـس  نانامهیم ،» نیمأت  ام ، فدـه   » راعـش اـب  ناتـسبرع  يرادـهب  ترازو 
ناوت ياهرداک  هتفر و  شیپ  ياه  هاگتـسد  هیلک  دراد و  ریگاو  يرـسم و  ياه  يرامیب  لرتنک  رب  لماک  تراظن  هناخترازو  نیا  .دیامن 

ار لیذ  ياه  یگدامآ  يرادهب  ترازو  جاجح  یتمالـس  نیمأت  اب  هطبار  رد  .دنهد  یم  يرای  مهم  فده  نیا  نیمأت  رد  ار  اه  نآ  دـنم ،
: تسا هدومن  داختا 

ياهرداک یکـشزپ و  ياه  هاگتـسد  نیرت  هتفر  شیپ  اب  هسدـقم  رعاشم  رد  یتشادـهب  زکرم  ناتـسرامیب و 74  تفه  نتخاـس  زهجم  - 
.نارئاز زاین  دروم  يوراد  هتسیاش و 

.تافرع رعشم  رد  یتشادهب  زکرم  جنپ  يزاس  هنیهب  شرتسگ و  - 

.انم دیدج  ناتسرامیب  هعسوت  - 

.ریگاو ياه  يرامیب  زا  يریگ  شیپ  يارب  مزال  تادیهمت  - 

هاگتسد اب  هیلوا  ياه  کمک  گرزب  نیـشام  هاجنپ  نتخاس  زهجم  یـسناژروا و  هیلوا و  ياه  کمک  ياه  همانرب  زا  يرامـش  يارجا  - 
بط هدکشناد  يوجشناد  تسیب  راتسرپ و  جراخ و 174  زا  کشزپ  تصـش  روشک و  لخاد  زا  کشزپ  لهچ  نییعت  هتفر ، شیپ  ياـه 

.سناژروا شخب  رد  تمدخ  يارب 

.هرونم هنیدم  رد  نیشام  هد  رعاشم و  رد  نیشام   85 سناژروا ، کچوک  نیشام  ًابیرقت 95  يریگراک  هب  - 

 .... نادنمراک و ناراتسرپ ، ناکشزپ ، زا  معا  درم  نز و  رازه  هد  دودح  یناگمه  جیسب  - 

مایا دیع و  زور  رد  تارمج  لپ  رد  عیرـس  یناسر  کمک  تهج  هدـننار  راتـسرپ و  کشزپ ، زا  لکـشتم  یکـشزپ  میت  يریگراک  هب  - 
.قیرشت

.ایند هدنز  نابز  هد  زا  شیب  هب  اه  يرامیب  زا  يریگ  شیپ  یتشادهب و  يزاس  هاگآ  ياه  هوزج  عیزوت  - 
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.دراد رارق  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  تمدخ  رد  تعاس  لوط 24  رد  هک  نارئاز 800294444  يارب  یناجم  هرامش  يزادناراک  هب  - 

زیهجت تسا و  هدامآ  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  تمدخ  يارب  تشادهب  ترازو  : » تفگ ناتسبرع  جح  ریزو  یـسرافلا ، مالـسلادبع  نب  داؤف 
ياـه تراـظن  تامدـخ و  هئارا  يارب  هرونم ، هنیدـم  همرکم و  هکم  رد  تخت  زا 3939  شیب  اب  ناتـسرامیب   24 یتشادـهب ، زکرم   138

.تسا هدامآ  نارئاز  جاجح و  هب  یتشادهب 

هدید كرادت  زین  ار  نآ  تاقتـشم  نوخ و  دـحاو  رازه  هدراهچ  تاجن و  ياه  تایلمع  يارب  سنالوبمآ  زا 150  شیب  هناخترازو  نیا 
«. تسا

نز راتسرپ  کشزپ و  يریگراک  هب 

" هدیبز مان " هب  هنابللطواد  میت  کی  بوچراچ  رد  نز  یکشزپ  يوج  شناد  راتسرپ و  کشزپ ، یس  زا  شیب  : » تشون ظاکع  همانزور 
.دننکیم تیلاعف  ناتسبرع  رمحا  لاله  تیعمج  تراظن  تحت  هنابلطواد ، یکشزپ  میت  نیا  .دنراد  تکرش  لاسما  جح  مسارم  رد 

یپایپ لاس  نیمود  يارب  هدیبز " میت " هک  تفگ  همرکم  هکم  هقطنم  رمحا  لاله  رد  هنابلطواد  ياه  هتیمک  رظان  یعافرلا ، ءامـسا  رتکد 
.تسا هدروآ  تسد  هب  يا  هظحالم  لباق  تیقفوم  هتشذگ  لاس  هورگ ، نیا  دنک و  یم  تکرش  جح  مسارم  رد  هک  تسا 

دراوم هنیمز  رد  مارحلادجـسم ، فاوط و  نحـص  فارطارد  عـقاو  لـحم ، شـش  رد  هجح  يذ  مهد  زا  زور و  راـهچ  تدـم  هب  میت  نیا 
، یگدزامرگ دراد ، تراظن  نآ  رب  هورگ  نیا  هک  يدراوم  نیرت  مهم  زا  .درک  دـهاوخ  تیلاـعف  اـه  يراـمیب  ریاـس  ناـمرد  سناژروا و 

.تسا ازنالوفنآ  زین  یتسوپ و  ياه  تیساسح  اه و  يرامیب  نوخ ، راشف  شهاک 
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اهناتسرامیب زیهجت 

ماصع .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ادـخ  هناخ  نارئاز  هب  تامدـخ  هئارا  يارب  یکـشزپ  زکرم  هک 133  درک  مالعا  ناتـسبرع  يرازگربخ 
تسا و یلصف  روبزم  زکرم  عومجم 133  زا  زکرم   88 : » تفگ ناتسبرع  تشادهب  ترازو  یکـشزپ  زکارم  لکریدم  يدماغلا ، هللادبع 

یم هئارا  تامدخ  نارئاز  هب  هرونم  هنیدم  رد  زین  یکـشزپ  زکرم  تفه  دراد و  رارق  تافرع  رد  مه  زکرم  انم و 46  رد  رگید  زکرم   29
.دنهد

یم هئارا  تامدخ  جح  مسارم  لوط  رد  طقف  زکارم  ریاس  اما  تسا ، یمئاد  زکارم  هنیدـم  هکم و  رد  یتشادـهب  زکرم  دادعت 45  نیا  زا 
«. دنهد

يو عوبتم  نامزاس  تفگ ، نوخ  دـحاو  رازه  هدراهچ  ندرک  هدامآ  هب  هراشا  اـب  ناتـسبرع  نوخ  کـناب  اـه و  هاگـشیامزآ  لـک  ریدـم 
.دراد ار  يراج  لاس  جح  رد  يرفن  نویلیم  راهچ  یلا  هس  تیعمج  کی  لومعم  ياهزاین  عفر  يارب  لماک  یگدامآ 

یکیفارت تامادقا 

هراشا

نیا زا  دوشیم ؛ عونمم  مارحلادجـسم  فارطا  هب  اهنیـشام  ددرت  هک  تسا  يدـح  هب  تیعمج  مکارت  قیرـشت ، مایا  هب  یهتنم  ياهزور  رد 
ناتسبرع یکیفارت  تامادقا  هب  اج  نیا  رد  .دراد  يزیرهمانرب  هب  زاین  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرت  مهم  زا  هکم  رهـش  رد  دمآ  تفر و  ور 

.مینکیم هراشا  رعاشم  رد  کیفارت  هژیو  هب  همرکم ، هکم  هرونم و  هنیدم  رد  جح  مسوم  رد 

لقن لمح و  لرتنک 

ياه تیلاعف  يریگ  یپ  جاجح و  لاقتنا  لقن و  تامدخ  دوبهب  هعـسوت و  يارب  هار  ترازو  حرط  زا  يرـصیرصلا ، دیع  نب  هرابج  رتکد 
رد یجیاتن  هب  یبای  تسد  فدـه  اب  ینادـیم  یملع و  تاقیقحت  ماجنا  .داد  ربخ  لاسما  جـح  مسوم  رد  هناـخترازو  نیا  تراـظن  تحت 

یگنهامه یتآ و  ياه  لاس  رد  لاقتنا  لقن و  رصانع  اه و  نامزاس  فیاظو  دوبهب  ياتسار 
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.تسا لقن  لمح و  ترازو  ياه  همانرب  رگید  زا  نارئاز ، هافر  شیاسآ و  نیمأت  تهج  عفن ، يذ  ياه  فرط  اب 

هار اهزرم و  زا  یجراخ  ياه  سوبوتا  دورو  رب  تراظن  یمومع و  لاقتنا  لقن و  تکرـش  تامدـخ  يریگ  یپ  نینچمه  هناخترازو  نیا 
هب هک  ار  نارئاز  لماح  ياه  سوبوتا  هوبنا  روضح  لکـشم  هرونم ، هنیدم  جح  هرادا  .دراد  هدهع  رب  ار  سدقم  نکاما  یتالـصاوم  ياه 

.دروآرد لرتنک  تحت  دوب ، هدرک  زورب  هرجهلا »  » هار زا  بش  تعاس 11  زا  دعب  نانآ  لاقتنا  زا  يریگولج  میمصت  لابند 

اب نانآ  زا  يرایسب  هک  دنتـشاد  روضح  هقطنم  نیا  رد  ادخ  هناخ  رئاز  رفن  اهدص  سوبوتا و  هاگتـسد  اه  هد  ظاکع ، همانزور  هتـشون  هب 
راظتنا رد  یگمه  دـندنارذگ و  اه  سوبوتا  لخاد  رد  ار  بش  زین ، نانز  نسم و  دارفا  دـندوب و  هتـسشن  تلافـسآ  يور  زادـناریز  هیهت 

.دندوب سدقم  رعاشم  تمس  هب  دوخ  ریسم  همادا  هزاجا  بسک 

كرت بش  تعاس 9  برغم و  نیب  ینوکـسم  قطاـنم  اـه و  لـته  رد  ار  دوخ  تنوکـس  لـحم  نارئاز  هک  داد  خر  یناـمز  لکـشم  نیا 
هار زا  هک  ییاـه  سوبوتا  رد  مارحا  ندیـشوپ  زاـمن و  يادا  زا  دـعب  دـنتفر و  (ع )) یلع ياـه  هاـچ  «) هفیلحلا يذ   » تاـقیم هب  دـندرک و 

تعاس زا  دعب  هک  ییاه  سوبوتا  مامت  هک  نیا  هدـهاشم  اب  نارئاز  زا  هورگ  نیا  .دـنتفای  روضح  دـندرک ، یم  تکرح  هکم  هب  هرجهلا » »
.دندش ریگ  لفاغ  دنرادن ، تکرح  هزاجا  دنا ، هدیسر  جاجح  يدنب  میسقت  زکرم  هب  بش   11

ياه یتشگ  دنتـشاد ، تیاکـش  دیـشک - لوط  مین  تعاس و  هس  زا  شیب  هک  دوخ - راظتنا  نامز  ندش  ینالوط  زا  جاجح  هک  یلاح  رد 
ور هبور  سوبوتا  هاگتـسد  اه  هد  فقوت  اب  دـنتفای و  روضح  لحم  نیا  رد  جاجحروما  راکردـنا  تسد  ياـهداهن  ناگدـنیامن  یتینما و 

.دندوب هدرک  لقتنم  هقطنم  نیا  هب  هدج  رد  زیزعلادبع  کلم  هاگدورف  زا  ار  نارئاز  هک  دندش 

میـسقت زکرم  يرتمولیک  هس  رد  عقاو  هفیلحلا » يذ   » تاـقیم رد  دـندوب  رئاز  دودح 600  لماح  هک  سوبوتا  هاگتـسد  هدزاود  نینچمه 
هک دندوب  هدش  فقوتم  جاجح  يدنب 
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دروم رد  هرونم ، هنیدم  رد  جـح  ترازو  هبعـش  ریدـم  يرکبلا ، دـماح  نسح  نایم ، نیا  رد  .دـننک  كرت  ار  هقطنم  نیا  دنتـشادن  هزاجا 
يراک هظفاحم  اب  دیآ - یمرد  ارجا  هب  جح  مسارم  لوا  هرود  رد  هک  بش - تعاس 11  زا  دعب  اه  سوبوتا  تکرح  زا  تعنامم  میمصت 

هداد هزاجا  اه  سوبوتا  هب  هک  داد  روتسد  دش ، ربخاب  عوضوم  نیا  زا  هرونم  هنیدم  هقطنم  ریما  هک  یماگنه  اما  .تفگ  نخـس  طایتحا  و 
.داد خر  دادماب  هقیقد   2 تعاس 30 / ًابیرقت  رما  نیا  هک  دنک  كرت  ار  هقطنم  نیا  دوش 

لماح ياه  سوبوتا  هب  طوبرم  حناوس  رتشیب  دش  نشور  هک  دش  ذاختا  یماگنه  هتشذگ و  لاس  زا  میمصت  نیا  هک  دش  روآدای  ظاکع 
سوبوتا تکرح  دش  هتفرگ  میمصت  جاجح ، یتمالـس  ظفح  روظنم  هب  نیاربانب  دهد ؛ یم  خر  حبـص  راهچ  ات  کی  تعاس  نیب  جاجح 

.دوش فقوتم  جاجح ) میسقت  ) زکرم نیا  رد  دعب  هب  بش  تعاس 11  زا  اه 

زا یکی  نارئاز ، میسقت  زکارم  رد  جاجح  هوبنا  روضح  هک  تفای  زورب  يددعتم  تالکـشم  میمـصت ، نیا  نتـشاذگ  ارجا  هب  زا  سپ  اما 
نب داؤف  عالطا  هب  رما  نیا  هک  دـندنام  زاب  تکرح  زا  اه  تعاـس  اـه  سوبوتا  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دـمآ ؛ یم  رامـش  هب  دراوم  نیا 

.دیسر ناتسبرع  جح  ریزو  یسرافلا ، مالسلادبع 

یکیفارت تاررقم 

دمآ و هدش ، ذاختا  ریبادت  ساسا  رب  : » تفگ هرونم  هنیدم  یگدننار  ییامنهار و  سیلپ  سییر  نمحرلادـبع ،" نیدـلا  جارـس  پیترس "
يارب .دنتـسه  یگدننار  تاررقم  لماک  تیاعر  هب  فظوم  اه  هدننار  هدـش و  دودـحم  (ص ) يوبن دجـسم  نوماریپ  رد  اهوردوخ  دـش 

اه نآ  نایم  پاچ و  ییاـهروشورب  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  اـه  نآ  هب  دـیاب  هک  یتاـظحالم  یکیفارت و  تاررقم  هب  تبـسن  نارئاز  هیجوت 
«. دش یم  عیزوت 

ترهش دایز  تعرس  اب  یگدننار  هب  يدنم  هقالع  یگدننار و  ییامنهار و  تاررقم  هب  ییانتعا  مک  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  اه  هدننار 
یگدننار ثداوح  دنراد و 
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.دریگ یم  ار  نارئاز  زا  یهجوت  لباق  هدع  ناج  لاس  ره  هنافسأتم  جح ، مایا  رد  صوصخ  هب 

جاجح ددرت  یهدناماس 

هکم رد  دـمآ  تفر و  همانرب ، نیا  ساـسا  رب  : » تفگ ضاـیر  یگدـننار  ییاـمنهار و  هرادا  ریدـم  یبیتعلا ، یـشان  نب  دـمحا  گـنهرس 
نآ رد  تلکیـسروتوم  هاگتـسد  دـصکی  وردوخ و  هاگتـسد  هاجنپ  هفاـضا  هب  رفن  رـسفا و 1250  دوـش و 36  یم  یهد  ناـماس  همرکم 

.دنراد تکراشم 

هلحرم رد  دوش و  یم  عونمم  رهظ  زامن  زا  دعب  لبق و  یکم ، مرح  لخاد  هب  دورو  تسخن ، هلحرم  رد  هک  دراد  هلحرم  راهچ  همانرب  نیا 
کی مارحلادجـسم  لـخاد  هب  اـهوردوخ  دورو  زا  دـبای - یم  همادا  زور  تشه  دـیآ و  یم  رد  ارجا  هب  هدـنیآ  هاـم  زاـغآ  رد  هک  مود -

یم همادا  هام  نیا  مهد  دادـماب  ات  زاغآ و  هجح  يذ  متـشه  رد  زین  موس  هلحرم  .دوش  یم  يریگولج  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  لـبق و  تعاـس 
.دنوش روبزم  هقطنم  دراو  رهظ  زامن  زا  دعب  لبق و  هقیقد  هدزناپ  دنرادن  هزاجا  اهوردوخ  نآ ، نایرج  رد  دبای و 

نیا هب  دورو  زامن ، زا  دـعب  لبق و  تعاس  کی  دوش و  یم  هتـشاذگ  ارجا  هب  هاـم  نیا  ناـیاپ  اـت  هجح  يذ  مهد  زور  زین  مراـهچ  هلحرم 
و" یلع " باـب  رد " هدـش  نییعت  ياهریـسم  قیرط  زا  جاـجح  لـماح  ياـه  سوبوتا  جورخ  دورو و  نینچمه  .دوش  یم  عونمم  هقطنم 

«. دریگ یم  ماجنا  يدک " لنوت ) ) قفن

یتاطابترا تامادقا 

هراشا

رد دشاب ؛ جاجح  زا  یهوبنا  ياهزاین  يوگخـساپ  ناتـسبرع  یطابترا  هناماس  دیاب  تسا و  مهم  رایـسب  تاطابترا  هلأسم  جح ، مسوم  رد 
: مینکیم رورم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتسبرع  تامادقا  اج  نیا 
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يدوعس تسپ  هرادا  تامدخ 

.دهد یم  هئارا  تامدخ  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  یمالسا ، هعسوت  کناب  يراکمه  اب  ناتسبرع  تسپ  هرادا  هک  درک  مالعا  ظاکع  همانزور 
.دـشاب یم  هقدـص  هیدـف و  حـبذ ، لماش  ینابرق  جـح و  فلتخم  بادآ  دروم  رد  روبزم  تاسـسؤم  تامدـخ  همانزور ، نیا  مالعا  ربانب 

.دنهد یم  همادا  قیرشت  زور  نایاپ  ات  ار  دوخ  تامدخ  هئارا  يدوعس  تسپ  هرادا  یکینورتکلا  تسپ  شورف و  زکارم  یتسپ و  رتافد 

هـضیرف يادا  ياتـسار  رد  ناتـسبرع  نامیقم  نادنورهـش و  جاجح و  هب  رتهب  هچره  تامدخ  هئارا  يارب  شالت  تامادقا ، نیا  زا  فده 
.تسا جح 

یتارباخم تامدخ 

) نیز و  یلیابوم ) ) داحتالا لاوجلا ، تکرش : هس  انریا ، زا  لقن  هب  جح  یناسر  عالطا  هاگیاپ  شرازگ  هب 

niaz ) 

.دنهد یم  ششوپ  يراج  لاس  عتمت  جح  کسانم  مایا  لوط  رد  ار  یتارباخم  تامدخ  ، 

هلمج زا  فلتخم و  ياـه  شور  زا  ار  هنیمز  نیا  رد  دوخ  تاـغیلبت  عـتمت ، جـح  نارئاز  روـضح  زا  شیپ  اـه  تدـم  زا  تکرـش  هس  نیا 
.دندوب هدرک  عورش  یتنرتنیا  ياه  هکبش 

کیره يارب  ریذپان  بانتجا  يرما  ناتسبرع ، هدش  دای  تکرش  هس  زا  یکی  یتارباخم  ياضف  زا  هدافتـسا  ای  تراک و  میـس  کی  دیرخ 
.تسا هرونم  هنیدم  رد  رضاح  یناریاریغ  یناریا و  نارئاز  زا 

ینفلت تاملاکم  يرارقرب  رد  داـحتالا »  » و لاوجلا »  » تکرـش ود  طـسوت  هدـش  مـالعا  ياـه  خرن  رد  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاـح  هتکن 
يرتشیب نایرتشم  بذج  رد  یعس  رگید ، تکرش  ود  هب  تبسن  رت  توافتم  ياه  خرن  مالعا  اب  نیز »  » تکرش اما  درادن ؛ دوجو  یتوافت 

.دراد مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  نایم  زا 

، لاس رد  دمآرد  رالد  درایلیم  ُهن  هب  کیدزن  اب  ناتسبرع  تارباخم  تکرش 
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.دوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هنایمرواخ  هقطنم  رد  یتارباخم  ياه  تکرش  هبتر  نیرترب 

ار متـسیب  هبتر  هنایمرواخ ، هقطنم  یـصوصخ  یتلود و  گرزب  تکرـش  دص  نایم  زا  يدالیم ، هتـشذگ  لاس  رد  نینچمه  تکرـش  نیا 
ماجنا يارب  یمسرریغ ) نارئاز  باستحا  اب  ) ایند رـسارس  زا  رئاز  نویلیم  هس  دودح  ياریذپ  يراج  لاس  رد  ناتـسبرع  .دوب  هدرک  بسک 

.دنهد یم  لیکشت  یناریا  نارئاز  ار  اه  نآ  زا  رفن  رازه  هک  تسا  يراج  لاس  عتمت  جح  کسانم 

رعاشم هژیو  تامادقا 

هراشا

هژیو تروص  هب  نآ  يارب  دـیاب  هک  تسا  جـح  مسوم  ياهزور  نیرت  مهم  زا  جـح و  هوکـش  جوا  رعاشم ، رد  جاـجح  زکرمتم  روضح 
: مینکیم هراشا  نکاما  مایا و  نیا  يارب  ناتسبرع  تامادقا  هب  اج  نیا  رد  .دوش  يزیر  همانرب 

یلامتحا تارطخ  ینیب  شیپ 

هک دـش  هتفرگ  رظن  رد  جـح  مسارم  رد  یلامتحا  تارطخ  زورب  هرابرد  هیـضرف  هد  ادـخ ، هناخ  نارئاز  یتحار  شیاـسآ و  نیمأـت  يارب 
.تسا یلامتحا  تارطخ  نیا  زا  یشخب  جاجح ، يارب  نآ  راب  نایز  جیاتن  ناراب و  لیس و 

، ییاوه بآ و  طیارـش  نآ  رد  هک  هدرک  میظنت  یلامتحا  تارطخ  اب  هلباقم  يارب  ار  یحرط  یماظنریغ  عافد  ظاکع ، همانزور  هتـشون  هب 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  سدقم  رعاشم  هقطنم  ییایفارغج  تعیبط  نارئاز و  دادعت  نآ ، تارییغت 

ذاختا اتسار  نیا  رد  هک  ییاه  یگدامآ  نیرت  مهم  زا  : » تفگ ظاکع  همانزور  اب  وگو  تفگ  رد  يرجیوتلا  هللادبع  نب  دعـس  رکـشلرس 
بسانم ياه  نیزگیاج  ندرک  مهارف  تالامتحا و  مامت  اب  دروخرب  هوحن  دروم ، نیا  رد  هک  تسا  لیس  ناراب و  هیـضرف  اب  هلباقم  هدش ،

.دنروآ اج  هب  ار  جح  کسانم  نانیمطا  شمارآ و  اب  دنناوتب  جاجح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدش  هتفرگ  رظن  رد 
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یگنهامه دهد ، یم  خر  سدقم  رعاشم  رد  هلاس  ره  هک  یتاریغتم  اب  ات  دراد  رارق  یـسررب  حالـصا و  هلحرم  رد  نونکا  اهراکهار  نیا 
نیا اب  هلباقم  ياه  شور  حیضوت  لیس و  يراجم  ناراب و  بآ و  عمجت  رطخ و  لحم  نییعت  حرط ، نیا  هتسجرب  تاکن  زا  .دشاب  هتـشاد 

«. تسا روبزم  عضاوم  رد  تاجن  ياه  میت  رارقتسا  زیهجت و  زین  تارطخ و 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  جاجح  يارب  زین  تقوم  تباث و  ياه  هاـگهانپ  یلاـمتحا ، تارطخ  اـب  هلباـقم  حرط  ياتـسار  رد  : » دوزفا يرجیوتلا 
تـسا رادروخرب  یجاح  رازه  هد  شیاجنگ  زا  دراد و  رارق  مصعملا »  » هقطنم رد  رت  قیقد  ترابع  هب  انم و  رد  هک  یهاـگهانپ  هک  تسا 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  رفن  رازه  هدزاود  شیاجنگ  اب  یهاگ  هانپ  زین  تافرع  رد  و 

ما  » رد زین  تباث  ياه  هاگ  هانپ  تسا و  تقوم  اه  هاگ  هانپ  نیا  مامت  .تسا  رفن  رازه  یس  زا  شیب  هفلدزم »  » هاگ هانپ  شیاجنگ  نینچمه 
«. دسر یم  رفن  رازه  هب 75  نآ  تیفرظ  هک  هدش  هتفرگرظن  رد  سرادم  یخرب  و  يرقلا »

زا یـشان  جاـجح  تیحورجم  اـی  یناـج و  تاـفلت  يزوس ، شتآ  زورب  هب  سدـقم ، رعاـشم  رد  یلاـمتحا  تارطخ  دروم  رد  يرجیوتلا 
.درک هراشا  تیعمجرپ  قطانم  رد  تیعمج  یهوبنا  دروخرب و  لامتحا  دیدش و  ماحدزا 

دجسم هرمن و  دجـسم  همحرلا ، لبج  هقطنم  تارمج ، لپ  هب  یهتنم  ياه  هار  فیخلا و  دجـسم  نآ ، فارطا  قطانم  ای  تارمج  لپ  يو 
قطانم هلمج  زا  ار  دـیدجلا  نابایخ  زیزعلادـبع و  کلم  هرهوجلا و  ناـبایخ  برعلا و  قوس  ناـبایخ  نآ و  هب  یهتنم  ياـه  هار  مارحلا و 

.درک رکذ  تیعمجرپ 

یم جاجح  ياهرداچ  هب  تراسخ  ندمآ  دراو  اه و  هار  یگتفرگ  بآ  بجوم  لیس ، ندش  يراج  ناراب و  ناوارف  شراب  يو ، هتفگ  هب 
مـسارم لوط  رد  یلامتحا  تارطخ  هلمج  زا  سدـقم ، رعاشم  رد  اه  لپ  یناریو  ای  هوک و  شزیر  اـه و  هرخـص  طوقـس  نینچمه  .دوش 

.تسا جح 
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تاطابترا و قرب و  عطق  دوش ، یم  جاجح  تماقا  ياهرداچ  اه و  هار  هب  تراسخ  ندـمآ  دراو  هب  رجنم  هک  دـیدش  ياهداب  ای  اه  نافوت 
، دوش نانآ  ندـش  حورجم  ای  تافلت و  بجوم  تسا  نکمم  هک  مه  اب  نارئاز  دروخرب  تیعمج و  ماحدزا  يزوس ، شتآ  لقن ، لمح و 

.تسا جح  مسارم  لوط  رد  یلامتحا  تارطخ  رگید  زا 

تیارـس هدولآ و  ِبآ  اذغ و  ندیماشآ  ای  ندروخ و  لیلد  هب  جاجحزا  يدایز  دادـعت  تیمومـسم  هک  دـش  روآدای  نینچمه  يرجیوتلا 
.دیآ یم  رامش  هب  یلامتحا  تارطخ  زا  رگید  یکی  زین  جاجح  نیب  رد  هدنشک  يرسم  ياه  يرامیب  یخرب 

جاجح ماحدزا  یهد  ناماس 

.درک دهاوخ  ارجا  ار  یمومع  همانرب  کی  سدقم ، رعاشم  رد  جاجح  ماحدزا  یهدناماس  يارب  ناتسبرع 

دنهاوخ یلمع  ار  يا  همانرب  اتـسار  نیا  رد  جح  راکردنا  تسد  ياهداهن  تاسـسؤم و  زا  یخرب  : » تشون هراب  نیا  رد  ظاکع  همانزور 
«. تسا سناژروا  دراوم  یهد  ناماس  هلمج  زا  لصفم  یمومع و  ياه  همانرب  لماش  هک  درک 

اما .تساه  یگدولآ  عاونا  یغولـش و  زین  نآ و  زورب  دراوم  یتشادـهب و  تارطخ  هراـبرد  یناـسر  عـالطا  لـماش  نینچمه  هماـنرب  نیا 
ضرعم رد  هک  تسا  ینکاما  تختیاپ و  سدقم و  رعاشم  رد  اسآ  لیس  ياه  ناراب  لیـس ، دننام  یتارطخ  اب  هلباقم  لماش  لصفم  همانرب 

.دنراد رارق  لیس  رطخ 

یگدولآ و عاونا  ماحدزا ، تارطخ  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  يرارطـضا  دراوم  اب  هلباقم  يارب  هدش  نییعت  شیپ  زا  همانرب  کی  نینچمه 
لمح و تینما و  اب  یگنهامه  اب  سدقم  رعاشم  رد  جاجح  روضح  تامادـقا ، نیا  بوچراچ  رد  .دریگ  یمرب  رد  ار  يزوس  شتآزورب 

.دوش یم  یهد  ناماس  جح  داصتقا و  ترازو  ینار و  لیبموتا  هیداحتا  یمومع ، لقن 

: تفگ جح  ياهورین  یماظن  ریغ  عافد  هدنامرف  ورمعلا " هللادبع  نب  نامیلس  لارنژ "
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«. دنراد هدهع  رب  جح  مسارم  رد  ار  سدقم  نکاما  تینما  درگلاب ، تشه  هیلقن و  هلیسو  رازه  هس  لنسرپ ، رازه  هدزیس  زا  شیب  " 

عافد ياروش  سییر  روشک و  ریزو  فیان ، هدازهاـش  يوس  زا  هک  رثؤم  یماـظنریغ  عاـفد  کـی  : » درک مـالعا  نینچمه  ورمعلا  هللادـبع 
«. دش دهاوخ  ماجنا  هطوبرم  یتلود  ياه  هاگتسدرگید  کمک  اب  هتفرگ ، رارق  دییأت  دروم  ناتسبرع  یماظنریغ 

یتنرتنیا رگوجو  تسج  زا  هدافتسا 

رعاشم رد  اه  نآ  رارقتـسا  تیعقوم  اهروشک و  نارئاز  دروم  رد  تاعالطا  یمامت  ناگدـننک ، هعجارم  هب  یتنرتنیا  رگوجو  تسج  کی 
رد ار  یتاعالطا  عون  ره  هک  هدرک  داجیا  یتنرتنیا  رگـشواک  روتوم  کـی  يدوعـس  ناتـسبرع  جـح  ترازو  .دـنک  یم  هئارا  ار  هسدـقم 

.درک تفایرد  نآ  زا  ناوت  یم  هسدقم  رعاشم  رد  اه  نآ  تیعقوم  اه و  ناوراک  رارقتسا  تیعضو  دروم 

رارق ناگدـننک  هعجارم  رایتخا  رد  ییاـه  هشقن  نینچمه  وجو  تسج  روتوم  نیا  يدوعـس ، ناتـسبرع  يرازگربخ  ساو " شرازگ " هب 
ادیپ هسدقم  رعاشم  رد  ار  يروشک  ره  نارئاز  رارقتـسا  تیعقوم  تعرـس ، اب  تلوهـس و  هب  دـنناوت  یم  نآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـهد  یم 

.درک عوجر  يدوعس  ناتسبرع  جح  ترازو  تیاس  هب  دیاب  وجو  تسج  روتوم  نیا  زا  هدافتسا  يارب  .دننک 

یفاضا راب  لمح  زا  يریگولج 

رد ار  نارئاز  سانجا  روظنم ، نیمه  هب  دوش ، یم  سدـقم  رعاشم  رد  ادـخ  هناخ  نارئاز  يوس  زا  هفاضا  لیاسو  لمح  زا  عنام  ناتـسبرع 
.دنوش هدنادرگزاب  اه  نآ  نابحاص  هب  تارمج ، یمر  زا  تشگزاب  زا  سپ  ات  دننک  یم  يرادهگن  ییاه  هفرغ 

لاسما جح  مایا  رد  : » تشاد راهظا  جح  تینما  ياهورین  سییر  نواعم  يویلخلا ، دعس 
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رد جاجح  ياهالاک  يرادـهگن  ظفح و  لوؤسم  اهورین  نیا  .دنتـسه  تیلاعف  هدامآ  سدـقم  رعاشم  رد  یتینما  يورین  رازه  هد  زا  شیب 
«. دنتسه انم  هژیو  هب  سدقم ، رعاشم 

ياهالاک اب  نارئاز  هکدنوش  یم  عنام  یتینما  ياهورین  سدقم ، رعاشم  يدورو  زا  رتم  دصناپ  هلـصاف  اب  ییاه  هفرغ  هیبعت  اب  : » دوزفا يو 
تارمج یمر  زا  هک  نآ  زا  سپ  دـنهد و  یم  هژیو  یتراک  اه  نآ  هب  هتفرگ ، ار  اه  نآ  ياـهالاک  ور  نیا  زا  دـنوش ؛ رعاـشم  دراو  دوخ 

.دننادرگ یم  زاب  اه  نآ  هب  ار  ناشیاهالاک  دنتشگزاب ،

هجوت اب  دش ، یم  يرادهگن  اه  نآ  رد  نارئاز  ياهالاک  هدش و  هیبعت  هطقن  هدزاود  رد  یشیامزآ  تروص  هب  هتـشذگ  لاساه  هفرغ  نیا 
«. دمآرد ارجا  هب  يرت  هدرتسگ  لکش  هب  لاسما  مادقا ، نیا  تارمج ، لپ  رد  دمآ  تفررد و  لیهست  وراک  نیا  تبثم  تاعبت  هب 

ربعمّدس زا  يریگولج 

هب یناسر  عالطا  ياه  همانرب  ناتـسبرع  یلم  عافد  ترازو  .دنکیم  يریگولج  سدقم  رعاشم  هب  یهتنم  ياه  هار  ربعم  ّدـس  زا  ناتـسبرع 
ثداوح داجیا  زا  اـت  هتفرگرظن  رد  سدـقم  رعاـشم  هب  یهتنم  ياـه  هار  اـهور و  هداـیپ  ندرک  شورفم  نتـسشن و  زا  يریگولج  روظنم 

.دوش يریگ  شیپ  ماحدزا  راوگان و 

ات هتـساوخ  دارفا  رگید  نارئاز و  زا  نآ  رد  هک  هتخادرپ  ادخ  هناخ  نارئاز  نایم  یناسر  عالطا  یهگآ  رازه  اه  هد  عیزوت  هب  ترازو  نیا 
نینچ اه  یهگآ  نیا  رد  .دننک  يراددوخ  سدقم  رعاشم  هب  یهتنم  ياه  هار  اهور و  هدایپ  اه ، يدورو  رد  نتسشن  ندرک و  شورفم  زا 
ياه یجورخ  زا  یناهگان ، يا  هثداح  عوقو  ضحم  هب  ات  دـننک  هجوت  يرارطـضا  ياهولبات  ییامنهار و  ياهولبات  هب  نارئاز  هک  هدـمآ 

.دنوش جراخ  يرارطضا 

تارمج یمر  يدنب  نامز 
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، یـسرافلا مالـسلادبع  نب  داؤف  رتکد  یتسرپرـس  هب  تارمج  یمر  يدـنب  نامز  میظنت و  يارب  يراـک  هسلج  نیموس  دـالبلا ، زا  لـقن  هب 
، اتسور يرادرهـش و  روما  ترازو  يراکمه  اب  جح  ترازو  طسوت  يراک  هسلج  نیا  .دش  رازگرب  هدج  رد  نتله »  » لته رد  جح  ریزو 

.تسا هدش  هداد  بیترت  جح  ياه  شهوژپ  يارب  نیفیرش  نیمرح  مداخ  يوتیتسنا  یماظنریغ و  عافد  تینما ، لک 

اب نآ  نابوسنم  جـح و  ترازو  : » درک ناشن  رطاخ  هتفگ ، دـمآ  شوخ  تسـشن  رد  ناگدـننک  تکرـش  هب  ینانخـس  داریا  اب  جـح  ریزو 
ياهدومنهر ساسا  رب  ات  دـنددص  رد  دـنبای و  تسد  هناسانـشراک  هاوخ و  لد  جـیاتن  هب  ات  دـننک  یم  شـالت  يا  هظحـالم  لـباق  هجوت 

تحـص و اب  هدومن ، ادا  ار  جـح  کسانم  یناسآ  تلوهـس و  اب  اـت  دـنزاس  اـیهم  ار  ادـخ  ناـنامهیم  شیاـسآو  یتحار  هنیمز  تاـماقم ،
«. دندرگزاب ناشیاه  هداوناخ  دزن  تمالس 

تامدـخ حطـس  ندربالاب  تهج  يونعم  يداـم و  يراـکمه  عون  چـیه  زا  روشک ، نیا  يربهر  تاـماقم  : » درک دـیکأت  یـسرافلا  رتکد 
هنیدـم همرکم و  هکم  هسدـقم ، رعاشم  رد  گرزب  ياه  هژورپ  دوجو  هتبلا  .دـنزرو  یمن  غیرد  نانآ  شیاسآ  تحار و  نیمأـت  نارئاز و 

«. دشاب یم  جاجح  جح و  لابق  رد  نانآ  دح  زا  شیب  هجوت  مامتها و  رگ  نایب  هرونم 

نآ رب  هوالع  دراد ؛ همادا  مارحلادجسم  یلامش  شخب  دیدج  هعسوت  يارجا  تهج  رمتسم  روط  هب  اه  تیلاعف  نونکا  : » دوزفا جح  ریزو 
.تسارجا لاح  رد  مه  فیرش  يوبن  دجسم  هعسوت  هدیسر و  نایاپ  هب  هللادمحلا  هورم  افص و  نایم  اعسم  هعسوت 

ناتسبرع زا  نوگانوگ 

هنیدم نانامهیم  شیازفا 

هک یجاجح  دادعت  : » تفگ دنا  هدش  رهش  نیا  دراو  رئاز  رازه  دصـشش  زا  شیب  هک  نیا  هب  هراشا  اب  هرونم  هنیدم  جح  هتیمک  هناخریبد 
لاس هب  تبسن  دنا ، هدش  رهش  نیا  دراو 
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«. تسا هدوب  هارمه  شیازفا  اب 7  هتشذگ 

ناتسبرع رد  یلام  نارحب  راثآ 

.تسا هدرک  تیارس  زین  ناتسبرع  هلمج  زا  یبرع  ياهروشک  هب  نارحب  نیا  یبرغ ، ياهروشک  رد  یلام  نارحب  هب  هجوت  اب 

جح يارب  ناناملسم  زا  يرایسب  هتـشادرظنرد  ای  هدش و  يزیر  همانرب  رفـس  یناهج ، یلام  نارحب  : » تفگ يدوعـس  ناتـسبرع  نویزیولت 
«. تسا هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  اپورا  رد  صوصخ  هب  عتمت ،

شیرتا لها  ناملـسم  ياقآ  مناخ و  کی  اـب  ار  ییوگو  تفگ  يربخ  هژیو  شرازگ  کـی  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  نویزیولت  لوا  هکبش 
دعب ياـه  لاـس  هب  ار  عتمت  جـح  ماـجنا  يارب  نامرفـس  اـه ، تمیق  شیازفا  یلاـم و  نارحب  هطـساو  هب  : » دـنتفگ ود  ره  هک  درک  شخپ 

.میا هدرک  لوکوم 

اهزاین زا  رگید  يرایـسب  امیپاوه و  ياهب  هلمجزا  تامدـخ و  یخرب  تمیق  شیازفا  بجوم  برغ ، رد  یلام  نارحب  هک  دـنتفگ  ود  نیا 
.تسا هدش 

، اپورا رد  یلام  نارحب  هک  درک  دـییأت  شرازگ  نیا  رد  زین  شیرتا  تلود  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  ریفـس  دوعـس » لآ  دـلاخ  نب  روصنم  »
يدوعـس ناتـسبرع  ترافـس  نارحب ، ینیگنـس  شهاک  يارب  تفگ ، يو  .تسا  هدـش  جـح  ماجنا  يارب  رفـس  ياضاقت  شهاـک  ثعاـب 

.تسا هدرک  هئارا  نارئاز  هب  ازیو  قح  تفایرد  مدع  دننام  ییاه  کمک 

جح ماجنا  يارب  رفـس  ِدـیداور  روشک  نیا  زا  ناملـسم  رئاز  دصیـس  يارب  لاسما  ریفـس ، هتفگ  هب  نیو  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  تراـفس 
نوـیزیولت هب  شرازگ  نیا  رد  زین ، درب  یم  ناتـسبرع  هـب  ار  جاـجح  هـک  راد  ناوراـک  کـی  نمحرلادـبع » دـیلو   » .تـسا هدرک  رداـص 

.تسا هتشاذگ  یئوس  ریثأت  وا  ياه  تیلاعف  يور  یلام  نارحب  هک  تفگ  يدوعس  ناتسبرع 

ياهب شیازفا  هب  تبسن  اه  لته  یترفاسم و  ياه  سناژآ  تسا ، نایرج  رد  نمیا  مارآ و  ییاضف  رد  جح  ماجنا  تامدقم  هک  یلاح  رد 
ضرتعم لاسما  جح  تامدخ 
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.دنهد یم  تبسن  يداصتقا  نارحب  هب  ار  نآ  يا  هدع  دنتسه و 

هنیزه نیرتالاب  لاسما  ترایز  : » تفگ دننک ، یم  مهارف  ار  جح  رفس  تامدقم  هک  ییاه  نامزاس  زا  یکی  نایدصتم  زا  هفیرـش ، یماس 
رفس يوزرآ  هک  یناناملسم  يارب  ار  یتالکشم  رما ، نیا  هتفای و  شیازفا  تامدخ  زا  يرایسب  هنیزه  دراد ، شیپ  ياه  لاس  هب  تبسن  ار 

«. تسا هدرک  داجیا  دنراد ، ار  جح  يونعم 

«. تسا هتفای  شیازفا  زین  جح  هنیزه  نازیم ، نیمه  هب  شیازفا و  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  ات  زین  زاورپ  هنیزه 

يرادـهگن ياه  هنیزه  شیازفا  اب  ار  اه  هنیزه  شیازفا  ییاوه  طوطخ  : » تفگ یترفاسم  ياه  سناژآ  زا  یکی  یکلام ، حـلاص  نیـسح 
شیازفا نیا  تلع  يداصتقا  نارحب  مراد ، دـیدرت  تلع  نیا  هب  تبـسن  نم  اما  دـننک ؛ یم  هیجوت  دوخ  نادـنمراک  دزم  تسد  امیپاوه و 

.تساه تمیق 

نامهل  » کناب نآ  لابند  هب  تشاذگ و  ریثأت  ناهج  هدحتم و  تالایا  ياهرازاب  رب  يدـیدش  يداصتقا  نارحب  هتـشذگ ، ربماتپـس  هام  رد 
گرزب ياه  تکرش  زا  يرایسب  طوقس  بجوم  يداصتقا  نارحب  نیا  .درک  طوقس  يراذگ  هیامرـس  گرزب  کناب  نیمراهچ  زردارب ،»

.دش تیرتسا » لاو  »

شیازفا نیا  لماع  ار  يداصتقا  نارحب  يا  هدـع  تسا ؛ هتـسکش  مهرد  ار  یناهج  ياـهرازاب  دـیدش  نارحب  نیا  نونکاـت ، ناـمز  نآ  زا 
.تسا هتشاد  شیازفا  جح  لصف  لوط  رد  هشیمه  اه  تمیق  هک  دننک  یم  لالدتسا  رگید  یخرب  دننک و  یم  یفرعم  اه  تمیق 

ناتسبرع ياهرازاب  قنور 

ار ییاه  یتاغوس  هک  تسا  ور  هبور  ادخ  هناخ  جاجح  دایز  لابقتـسا  اب  اهزور  نیا  هکم  ياهرازاب  یناهج ، یلام  ياه  نارحب  دوجو  اب 
.دنرخ یم  دوخ  ناکیدزن  يارب 

تمیق اب  ناتسبرع  ياهالاک  هک  نیا  هب  هجوت  اب  طسوالا ، قرشلا  همانزور  شرازگ  هب 
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رگید يایـشا  رب  ار  تالآ  هرقن  دیرخ  جاجح ، هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  دنـسر ، یم  شورف  هب  يراجت  ياه  هلحم  رد  يدایز 
ياهرتشگنا حیبست و  هداجس ، کچوک ، ياه  همـسجم  ابیز ، تمیق و  نارگ  ياه  شرف  دیرخ  تالآ ، هرقن  رانک  رد  .دنهد  یم  حیجرت 

.تسا جاجح  هجوت  دروم  زین  تمیق  نارگ  ياه  گنس  اب  یتنیز  ای  ناشن و  رهاوج 

هتفای و شیازفا   30 لاسما 25 - جح  مایا  رد  اهالاک  تمیق  هک  تشاد  راهظا  هکم  رد  سابل  ناگدنشورف  زا  یکی  مساق ، دیعـس  دمحم 
دیلوت رازاب  دوخ  هک  دنک  یم  بیغرت  ار  ناتـسبرع  ناگدننکدیلوت  رما ، نیا  هک  يروط  .تسا  نارئاز  يوس  زا  الاک  دیرخ  لیلد  هب  نیا 

.دنریگ تسد  هب  ار 

.دنک یم  قرف  رگیدمه  اب  فلتخم  ياهداژن  ماوقا و  يوس  زا  دیرخ  : » درک حیرـصت  تالآ  هرقن  حـیبست و  ناگدنـشورف  زا  رگید  یکی 
لماش کـچوک  ياـه  همـسجم  حـیبست و  رتشیب  اـه  كرت  دـنرخ ، یم  تـالآ  هرقن  ینچچ ، يزنودـنا و  یناریا ، جاـجح  لاـثم  روط  هب 

تاراما نامع و  تیوک ، رطق ، نیرحب ، دـننام  سراف  جـیلخ  ياهروشک  نارئاز  اما  دـننک ؛ یم  يرادـیرخ  هنیدـم  هبعک و  زا  يریواـصت 
هب زین  اه  نآ  زا  یخرب  .دنرخ  یم  یتمیق  ياه  گنس  فلتخم و  ياه  نیگن  اب  ییاهرتشگنا  ای  دنراد و  ابیز  ياه  شرف  دیرخ  رد  یعس 

نارئاز نایم  رد  مایا و  نیا  رد  زین  يوسنارف  ياهرطع  شورف  هک  يروط  هب  دـنروآ ؛ یم  ور  دوع  کشم و  فلتخم و  ياـهرطع  دـیرخ 
.تسا دایز  رایسب 

شیازفا هتـشذگ 25  لاس  هب  تبـسن  لاسما  جح  مایا  رد  سانجا  تمیق  هک  دـنراد  ناعذا  ناگدنـشورف  یمامت  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 
ناشن يرتشیب  فاطعنا  يرتشم ، رتشیب  بذج  دوخ و  ياهالاک  شورف  رد  ات  هدرک  قیوشت  ار  ناتسبرع  فانصا  راجت و  رما ، نیا  هتفای و 

تمیق و رد  عونت  ور  نیا  زا  دراد ؛ لاس  زا  یلصف  رتمک  رد  دراد ، مایا  نیا  رد  هکم  ياهرازاب  هک  يدشر  دندقتعم  ناسانـشراک  .دنهد 
راگدای مسر  هب  ییایاده  نایانشآ ، ماوقا و  ناتسود ، يارب  دوخ  نطو  هب  تشگزاب  ماگنه  جاجح  ات  دوش  یم  تیاعر  یبوخ  هب  اهالاک 

.دننک هیهت 
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هدج هب  هنازور  زاورپ  دادعت 

یللملا نیب  هاگدورف  هب  فلتخم  ياهروشک  نارئاز  ياهزاورپ  دادـعت  ریخا  ياـهزور  رد  دـالبلا ،»  » ناـبز یـسراف  هماـنزور  شرازگ  هب 
زاورپ تفه  ینعی ؛ زاورپ  هب 170  نازیم  نیا  هدعق ، يذ  هام  رخآ  هتفه  رد  هک  تسا  زاورپ  ات 145  نیب 130  هدج ، رد  زیزعلا  دبع  کلم 

.دبای یم  شیازفا  تعاس  ره  رد 

لاسما نارئاز  رامش 

ناتسبرع هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  یجراخ  ياهروشک  زا  لاسما  هک  ینارئاز  .تسا  رئاز  نیرتشیب  نابزیم  ینونک  لاس  رد  ناتـسبرع 
.دندرک تبث  ار  يا  هقباس  یب  دروکر  دندرک ، تمیزع 

.دنتسه نز  هیقب  درم و  رفن   939221 دادعت ، نیا  زا  هک  دیسر  هب 1729841  ینونک  لاس  رد  نایجاح  رامش 

رگید يا  هدع  اوه ، قیرط  زا  يا  هدـع  هک  تشاد  شیازفا  26 و 18  هتـشذگ ، لاس  اب  هسیاقم  رد  لاسما  جح  هب  یمازعا  نایجاح  رامش 
.دنا هدمآ  ناتسبرع  هب  ینیمز  ياه  هار  قیرط  زا  هیقب  ایرد و  ریسم  زا 

اهالاک ینارگ  تمیق و  شیازفا 

نادنورهـش زا  يرایـسب  يارب  جح  هضیرف  يادا  عنام  رفن ، ره  يارب  لایر  رازه  جنپ  زا  شیب  هب  جاجح  یتماقا  ياهرداچ  تمیق  شیازفا 
، هتشذگ لاس  رد  لایر  زا 3500  ار  نآ  تمیق  اهرداچ  نیا  نابحاص  نایم  نیا  رد  .دش  يراج  لاس  رد  يدوعس  ناتـسبرع  میقم  دارفا  و 

نینچمه لقن و  لمح و  ییادغ و  داوم  تمیق  شیازفا  ار  تمیق  شیازفا  لیلد  دارفا  نیا  .دنداد  شیازفا  يراج  لاس  رد  لایر  هب 5500 
.دنزادرپ یم  جح  ترازو  هب  اهرداچ  نیا  ییاپرب  لحم  تخادرپ  يارب  هک  دندرک  مالعا  یغلبم  تمیق  شیازفا 
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جح هضیرف  ندروآ  اـج  هب  زا  لاـسما  شا  هدوناـخ  يو و  هـک  هدـش  بجوـم  تـمیق  شیازفا  يدوعـس ، نادنورهـش  زا  یکی  هـتفگ  هـب 
رد .دنک  یم  بلس  نانآ  زا  ار  جح  مسارم  رد  تکراشم  ناکما  تسین و  دمآرد  مک  دارفا  عفن  هب  تیعـضو  نیا  اریز  دننک ؛ يراددوخ 
زا يریگولج  زین  یناتـسبرع و  جاجح  يارب  ناس  کـی  يراذـگ  تمیق  اـه و  تمیق  شهاـک  موزل  رب  يدوعـس  نادنورهـش  ناـیم ، نیا 

یتمیق ره  هب  ار  دوخ  ياهالاک  نانآ  هک  هدش  بجوم  رما  نیا  اریز  دـندرک ؛ دـیکأت  اه  هزاغم  نابحاص  يوس  زا  اهالاک  يراذـگ  تمیق 
.دننک يراذگ  تمیق  دنهاوخ ، یم  هک 

ردخم داوم  دروم  رد  ناتسبرع  نیناوق 

ار ینیگنس  ياه  تازاجم  شیشح ، كایرت و  تاقتـشم  زا  ردخم  داوم  عون  ره  عیزوت  فرـصم و  لمح و  يرادهگن ، ندرک ، دراو  . 1
.دوب دهاوخ  مادعا  سبح و  لاس  هدزناپ  نآ  رثکادح  لاس و  راهچ  نآ  لقادح  هک  دراد  یپ  رد 

عون رادقم و  بسانت  هب  هدش ، یقلت  مرج  ناتـسبرع ، روشک  هب  يدورو  عابتا  نارفاسم و  دزن  نادرگ  ناور  ياهوراد  عون  ره  فشک  . 2
.دش دنهاوخ  تازاجم  لومشم  وراد ،

.تشاد دهاوخ  يدوعس  لایر  رازه  تسیب  لداعم  يا  همیرج  نآ ، رادقم  بسانت  هب  ردخم ، داوم  ندرک  یفخم  دراو و  . 3

موکحم نادنز  لاس  تفه  هب  داوم ، رادقم  بسانت  هب  داوم  ندرک  دراو  ای  ردخم  داوم  قاچاق  رد  تکرش  تنواعم و  هب  هدننک  مادقا  . 4
.دش دهاوخ 

.تسا سبح  لاس  ود  ردخم ، داوم  لامعتسا  مرج  . 5

.تسا یمتح  روشک  نآ  لـخاد  هب  ددـجم  دورو  زا  يریگولج  ناتـسبرع و  روشک  زا  مئاد  جارخا  اـهروشک ، ریاـس  عاـبتا  دروـم  رد  . 6
، ماپزاید ریظن : اه  نیپزاید  وزنب و  ياهوراد  تسا  هلمج  نآ  زا  .تسا  عونمم  ناتـسبرع  رد  نادرگ  ناور  ياـه  صرق  اـهوراد و  ًاـنمض 

، لاتیبرابونیل لاتیبرابومآ ، لاتیبرابونف ، ریظن : تاروتیباب  ياهوراد  ماپزارول ، ماپزارولک ،
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.تسا عونمم  نیئدک و ...  نفونیماتسا  نیئدک و  تناروتکپسا  هلمجزا  نیئدک  يواح  ياه  لوپمآ 

هخـسن هئارا  قیرط  زا  دـیاب  دـنراد ، تدـم  هاتوک  رد  نادرگ  ناور  ياهوراد  فرـصم  هب  زاـین  يراـمیب  لـیلد  هب  هک  يدارفا  ور  نیا  زا 
طبر يذ  يدابم  دـییأت  هب  وراد  فرـصم  موزل  تلع  رکذ  اب  ار  کشزپ  یهاوگ  ای  هخـسن  ناوراـک ، ناریدـم  اـب  یگنهاـمه  کـشزپ و 

.دنشاب هتشاد  هارمه  سپس  هدناسر ،

ناتسبرع رد  نکسم  لکشم 

عالطا هاگیاپ  شرازگ  هب  دنداد ...  ربخ  رهش  نیا  رد  ینوکسم  ياه  هناخ  ياهب  هراجا  يدصرد  لهچ  شیازفا  زا  ناتـسبرع  ياه  ماقم 
هراجا شیازفا  اب  تسا و  نکسم  نارحب  هب  دورو  لاح  رد  هکم  رهش  هک  دندرک  مالعا  ناتسبرع  ياه  ماقم  رهم ، زا  لقن  هب  جح  یناسر 

.دش دهاوخ  زاس  لکشم  رهش ، نیا  رد  نکسم  ياهاضاقت  ندشن  هدروآربو  اهب 

ینوکـسم دحاو  رازه  تسیب  زا  شیب  يارب  اضاقت  هلاس  ره  هک  دـنتفگ  رهـش  نیا  تالقتـسم  تعنـص  هتیمک  یناگرزاب و  قاتا  ياضعا 
.تسا هدرک  کمک  لزانم  ياهب  هراجا  يدصرد  لهچ  شیازفا  هب  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  هلأسم  نیا  دریگ و  یم  تروص 

ندرک دودحم  شهاک و  نامتخاس ، تاقبط  دادعت  ندرکدودحم  يارب  ار  رهـش  نیا  يرادرهـش  مادـقا  نینچمه  نکـسم ، ناصـصختم 
نارحب لـماوع  رگید  زا  تسا -  2 هنایلاس 7 / هک  ار - رهـش  نیا  تیعمج  خرن  شیازفا  اه و  هژورپ  هعـسوت  ببـس  هب  ینوکـسم  قطاـنم 

.دنناد یم  رهش  نیا  رد  نکسم 

یجنرغب تیعضو  جح  مسوم  رد  نارحب  نیا  : » تفگ رهش  نیا  تالغتـسم  تعنـص  هتیمک  یناگرزاب و  قاتا  سییر  شایر » وبا  روصنم  »
«. دنهد یم  هزاجا  نارئاز  هب  ار  دوخ  لزانم  هناخ ، نابحاص  زا  يرایسب  مایا  نیا  رد  هک  نیا  يارب  دریگ ؛ یم  دوخ  هب 
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هنیدم رد  ییادها  ياذغ  دادعت 

، ظاکع همانزور  هتـشون  هب  .دوش  یم  اطعا  ادـخ  هناخ  نانامهیم  هب  هرونم  هنیدـم  هیریخ  زکرم  يوس  زا  ادـغ  هدـعو  نویلیم  ود  زا  شیب 
ماجنا نارئاز » جاجح و  هب  هرونم  هنیدم  هیده   » ناونع تحت  يا  همانرب  بوچراچ  رد  هدش ، زاغآ  هدـعق  يذ  هام  همین  زا  هک  مادـقا  نیا 

.دریگ یم 

رفن  280 زکرم ، نیا  رد  : » تفگ نارئاز  هب  کنخ  یندیشون  بآ  ییاذغ و  ياه  هدعو  ياطعا  زکرم  زا  رادید  اب  همانزور  نیا  راگنربخ 
رد رگید  رفن  هدزناپ  عیزوت و  شخب  رد  رفن  هیهت و 115  شخب  رد  رفن  دادعت 150  نیا  زا  هک  دنتسه  راک  لوغشم  يراک  تبون  هس  رد 

یعس نآ  هیهت  رد  هک  تسا  کنخ  بآ  امرخ و  هویم ، بآ  ریش ، لماش  ییاذغ  ياه  هدعو  نیا  .دنراد  تیلاعف  تراظن  يرادا و  شخب 
.دشاب بسانم  دنتسه ، نمزم  ياه  يرامیب  ياراد  هک  یناسک  هلمج  زا  نارئاز  مامت  يارب  هدش 

رد هک  ینارئاز  زین  دندش و  هرونم  هنیدم  دراو  هک  نارئاز  لماح  ياه  سوبوتا  زا  يدادـعت  نایم  رد  اذـغ  ياه  هدـعو  نیا  زا  يرادـقم 
یم ینیب  شیپ  هک  دسر  یم  زور  رد  اذغ  هدـعو  رازه  هاجنپ  هب  اه  هدـعو  نیا  دادـعت  نونکا  .دـش  عیزوت  دـندوب  رهـش  نیا  كرت  لاح 
دراو هک  تسا  ینارئاز  دایز  دادـعت  نآ  شیازفا  لـیلد  هک  دـبای  شیازفا  زین  زور  رد  هدـعو  رازه  داتـشه  هب  هدـنیآ  زور  دـنچ  رد  دوش 

همانرب نیا  زا  ادـخ ، هناخ  نارئاز  لـماح  سوبوتا  هاگتـسد  زا 10713  شیب  نوـنک  اـت  .دـننک  یم  كرت  ار  نآ  اـی  دـنوش و  یم  هنیدـم 
«. دنا هدرک  هدافتسا 

جاجح یفرصم  بآ  نیمأت 

فرـصم يارب  بآ  بعکم  رتمرازه  هنازور  جـح  مسوم  رد  طـسوتم  روط  هب  : » درک مـالعا  همرکم  هکم  بآ  ریدـم  يدادـغب  سدـنهم 
.تسا هدش  نیمأت 

يارب بآ  يزاس  نیریش  ياه  هناخراک  زا  بعکم  رتم  رازه  رادقم ، نیا  زا 
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یم هدافتـسا  سدقم  رعاشم  هکم و  یتشادـهب  ياه  سیورـس  فراصم  يارب  هاچ  بآ  بعکم  رتم  رازه  هد  زین  نادنورهـش و  فراصم 
.دوش

یلوط رتمولیک  ًاعومجم  یلوط و  رتمولیک  انم  يارب  یلوط ، رتمولیک  تافرع  يارب  یلوط ، رتمولیک  سدـقم  رعاشم  هب  یناسر  بآ  يارب 
.تسا هدش  هدید  كرادت  بآ 

مارحلادجسم هعسوت  رد  اه  ییایناتیرب  تکراشم 

زا ولمم  مرح  هب  یهتنم  ياه  نابایخ  هک  يروط  هب  دنوش ، یم  ادخ  هناخ  یهار  جـح ، هضیرف  يادا  روظنم  هب  ناملـسم  نارازه  لاس  ره 
رارق هک  دـسر  یم  رفن  رازه  دـصهن  هب  سدـقم  ناکم  نیا  شیاـجنگ  یلعف  طیارـش  رد  .تسا  هبعک  ناگدـننک  فاوط  نارازگزاـمن و 

هـس زا  شیب  شیاجنگ  يدـعب  ياه  هژورپ  یط  یجاح و  نویلیم  مین  کی و  زا  شیب  شیاجنگ  نآ  تحاسم  دـیدج ، هژورپ  یط  تسا 
.دشاب هتشاد  ار  رفن  نویلیم 

ار مارحلادجسم  هعسوت  تسا  رارق  هک  دنتـسه  ییایناتیرب  نارامعم  دننک ، یم  تکراشم  مارحلادجـسم  هعـسوت  رد  هک  یناسک  نایم  زا 
يرما ناناملـسمریغ  روضح  اب  مارحلادجـسم  هعـسوت  دـنراد و  ار  هکم  هب  دورو  هزاجا  ناناملـسم  اهنت  هک  یلاـح  رد  دـنریگ ؛ هدـهعرب 
ساسح ياهزاسو  تخاس  ياه  حرط  يارجا  رد  هناگیب  ياه  تکرش  هک  تسین  راب  نیلوا  يارب  نیا  هچرگا  .دور  یم  رامـش  هب  یلمع 

.تشاد دهاوخربرد  يرایسب  ياه  شنکاو  مارحلادجسم  رد  اهنآ  روضح  اما  دننک ، یم  تیلاعف  هنایمرواخ  رد 

هک سکره  : » تفگ درک و  ینارگن  ساـسحا  عوـضوم  نـیا  زا  جـح  تاـعلاطم  زکرم  سـسؤم  یناتـسبرع و  راـمعم  يواـقنع ، یماـس 
تظفاحم نآ  فده  هک  تسا  يزکرم  سـسؤم  يو  دنک .» دیدزاب  ار  نآ  دیاب  ادتبا  دریگب ، هدهعرب  ار  يدجـسم  ره  يرامعم  دهاوخب 

.درک ینارگن  راهظا  ناملسمریغ  ناسدنهم  روضح  زا  تسا و  هنیدم  هکم و  رد  يرامعم  یمالسا  ثاریم  زا 
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.دش دنهاوخ  نارگن  مادقا  نیا  زا  ناناملسم  رتشیب  مارحلادجسم  يزاسزاب  عورـش  زا  شیپ  هکلب  تسین ، وا  هب  صتخم  اهنت  ینارگن  نیا 
رد (ص ) دمحم ترضح  هک  یمالسا - هسردم  نیتسخن  نوچ  ار  اهانب  زا  يرایـسب  هعـسوت ، يزاسزاب و  روظنم  هب  ناتـسبرع  کنیا  مه 

.تسا هداد  رارق  یناریو  بیرخت و  ضرعم  رد  ار  (س ) هجیدخ هناخ  داد و  یم  شزومآ  مدرم  هب  نآ 

هکم یخیرات  ياه  ناـمتخاس  بیرخت  يارب  یلماـع  ار  نآ  هدرک ، ینارگن  راـهظا  اـه  هژورپ  نیا  زا  يواـقنع  دـننام  يرایـسب  نادـقتنم 
للجم ياه  ناروتسر  ابیز و  رایسب  ياه  نامتراپآ  هراتس ، جنپ  کیش  رایسب  ياه  لته  تخاس  رد  یعس  ناتسبرع  هک  دندقتعم  هتسناد ،

.دنک یم  اه  نآ  زا  ار  تیامح  نیرتمک  دریگ ، یم  جاجح  زا  هک  يرایسب  لوپ  هب  هجوت  اب  دراد و 
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للم جح  مشش : لصف 

هراشا
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للم جح 

ار ینارئاز  هکم ، هنیدـم و  ياههچوکـسپ  هچوک  اهنابایخ و  رد  .تسا  ناهج  رـسارس  زا  ناملـسم  ياهتلم  یقالت  هماـگنه  جـح ، مسوم 
تمحر يایرد  يوس  هب  دـندنویپیم و  مه  هب  هرطق  هرطق  رمتـسم ، ینایرج  رد  هک  فلتخم  ياهتیلم  اهنابز و  اهگنهرف ، اهگنر ، اب  ینیبیم 

هقلح كارتشا و  هطقن  متاخربمایپ ، رد  باتک و  هلبق ، ادخ ، رد  ییاتکی  .دـنوشیم  ریزارـس  مارحلادجـسم  و  (ص ) یبنلادجـسم رد  یهلا 
.تسا اه  نآ  همه  لصو 

یحو نیمزرـس  يوس  هب  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  یمالـساریغ  یمالـسا و  ياـهروشک  زا  هک  ناـهج  رـسارس  ناناملـسم  زا  کـی  ره 
ياهروشک ناناملـسم  يرازگجح  اب  ییانـشآ  يارب  ور  نیا  زا  دـنراد ؛ ریظن  یب  میظع و  شیاـمه  نیا  رد  یمهـس  دـنا ، هدـش  راپـسهر 

نانآ يرازگجح  یگنوگچ  فلتخم و  للم  زا  یخرب  براجت  عیاقو و  رابخا ، تاعالطا ، زا  ياهـشوگ  ساکعنا  هب  ار  یلـصف  فلتخم ،
.میاهداد رارق 
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ایسآ هراق  ناناملسم  يرازگ  جح 

ندرا ناناملسم 

.تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ینیطسلف  رجاهم  هدنهانپ و  نیرتشیب  روشک  نیا  دراد ؛ هنایمرواخ  رد  یمهم  شقن  ندرا  روشک 

هثعب .تسا  هنراطقلا  یلع  رتکد  هنیدـم ، رد  هثعب  سییر  ندرا و  فاقوا  ریزو  حالـص ، حاتفلادـبع  نامثع  روشک ، نیا  جاحلاریما  لاسما 
.دنک یم  تیریدم  ار  جاجح  روما  هیلک  ندرا 

نیا هک  دـنهد  یم  اه  نآ  هب  دورو  هزاجا  ناتـسبرع  نالوؤسم  ًاتیاهن  دـننک و  یم  عمجت  زرم  تشپ  هک  دنتـسه  مه  جاـجح  زا  یهورگ 
.تسا روشک  ود  نایم  بوخ  طباور  لیلد  هب  راک ،

ناتسکبزا ناناملسم 

.دنهد یم  لیکشت  ناناملسم  ار  اه  نآ  زا 90  شیب  هک  دراد  تیعمج  رفن  نویلیم  ناتسکبزا  روشک 

ياه لاس  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنورب و  هنیدـم  هکم و  ترایز  هب  ات  هدـش  مهارف  ناتـسکبزا  ناناملـسم  يارب  ناکما  نیا  نونکا 
.دوبن مهارف  اه  نآ  يارب  یناکما  نینچ  روشک ، نیا  لالقتسا  زا  شیپ 

زا شیب  هب  نونکا  اه  نآ  رامـش  یلو  دنتفای ؛ یم  جح  هب  فرـشت  ناکما  کبزا  ناملـسم  راهچ  ای  هس  طقف  يدالیم ، ههد  ياه  لاس  رد 
عتمت جح  هب  ناتسکبزا  زا  رفن  رازه  تصش  زا  شیب  نونک  ات  روشک ، نیا  لالقتسا  زا  سپ  ياه  لاس  لوط  رد  هدیـسر و  رفن  رازه  جنپ 

.دنا هدش  فرشم 

دوجو یسنج  ینس و  تیدودحم  هلأسم  نیا  رد  دنور و  یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  روشک  نیا  ياه  ناتسا  مامت  زا  ناتسکبزا  ناناملـسم 
.تسا هدوب  رالد  ناتسکبزا 2700  رد  عتمت  جح  نارئاز  زا  کی  ره  ياه  هنیزه  عومجم  لاسما ، .درادن 
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يزنودنا ناناملسم 

لاسما 210 .دـنراد  ناریا  هب  ياـهژیو  هقـالع  نآ  مدرم  تسا و  تینما  ياروش  وضع  ناملـسم و  روشک  نیرت  گرزب  يزنودـنا  روشک 
ات جـنپ  نیب  يا  هنیزه  اب  کی  هجرد  تاناکما  زا  نانآ ، رفن  رازه  هک 19  دنراد  روضح  جح  میظع  هرگنک  رد  ییایزنودـنا  یجاح  رازه 
هس نیب  جاجح  زا  یتفایرد  لاسما  هنیزه  .دراد  يا  هیمهس  ناملسم ، دادعت  ساسا  رب  يزنودنا  ناتسا  ره  .دننک  یم  هدافتسا  رالد   7500

.تسا هدوب  رالد  ات 3500 

هنیدم رد  هبعـش  تشه  يزنودنا  هثعب  .دوش  یم  تفایرد  مازعا  ماگنه  هب  یقبام  ذخا و  رالد  رازه  ود  ادـتبا  یجاح  ره  زا  يزنودـنا  رد 
املع ناـیم  زا  زین  هبعـش  ره  سییر  .دوش  یم  هئارا  اـه  نآ  رد  مزـال  تامدـخ  هیلک  دـننک و  یم  یناـسر  تامدـخ  جاـجح  هب  هک  دراد 

.دوش یم  باختنا 

نیب رد  ار  رئاز  دادعت  نیرتشیب  روشک  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  یبهذـم  روما  ریزو  ینویـصب ، حوتفم  ياقآ  يزنودـنا ، جاحلاریما 
.دننک یم  تیریدم  ریبدت و  ار  يزنودنا  جح  روما  هدج  هنیدم و  هکم ، رد  رازگراک  رازه  راهچ  ّاعمج  دراد ، یمالسا  ياهروشک 

ًاعمج اب  هنیدم  رد  ار  دوخ  ياهراک  دوش و  یم  میظنت  لته  ره  رد  دوجوم  ياضف  نازیم  اب  امیپاوه  ره  رد  جاجح  دادعت  يزنودـنا ، رد 
ییایزنودنا یجاح  دصراهچ  لاس  ره  طسوتم ، روط  هب  .دنزادنا  یم  هار  تلکیـسروتوم  هدزناش  وردوخ و  هدزاود  سنالوبمآ ، هدزاود 

.تسا یسفنت  یبلق و  ياه  یتحاران  نس ، تلوهک  نآ ، یلصا  للع  هک  دننک  یم  توف 

نیرحب ناناملسم 

نیا لـحاوس  .دـنراد  رارق  ینوگاـنوگ  ياـهراشف  تحت  دـناهداد ، صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تیعمج  تیرثکا  هک  نیرحب  روشک  ناـیعیش 
.دراد ناریا  اب  یبوخ  طباور  روشک  نیا  تسا ؛ هدش  لیدبت  اکیرمآ  یگنج  تاودا  اهیتشک و  روضح  هاگیاپ  هب  روشک 
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نواعم .دندمآ  ناتـسبرع  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هدش ، يزادنا  هار  سراف  جـیلخ  يور  رب  هک  یلپ  قیرط  زا  نیرحب  جاجح  لاسما 
لپ زا  جح ، کسانم  ماجنا  يارب  دنناوت  یم  روشک  نیا  نارئاز  هک  داد  عالطا  ینیرحب  تاماقم  هب  يدوعس  ناتسبرع  یلامش  هقطنم  ریما 

.دنورب ناتسبرع  هب  هدرک ، روبع  دهف  کلم 

.دزاس یم  لصتم  ناتسبرع  هب  ار  نیرحب  ریازجلا  عمجم  هدش و  هتخاس  سراف  جیلخ  يور  رب  ناتسبرع  نیرحب و  یتسود  لپ 

هلیـسو هب  هتـشاد و  هنیزه  رالد  دراـیلیم  کـی  هژورپ  نیا  .تسا  یطاـبترا  لـپ  جـنپ  دـس و  تفه  ياراد  دراد و  لوط  رتمولیک  لـپ  نیا 
ود يا  هداج  ياراد  رتم و  لـهچ  لـپ  ضرع  .تسا  هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  هاـم ، رذآ  زا  هدـیدرگ و  ثادـحا  يدـنله  یناـپمک 

گنـس و بعکم  رتم  نویلیم  .دنـشاب / یم  روبع  هب  رداق  یطابترا  لپ  جـنپ  زا  لپ  راـهچ  ریز  زا  اـه  یتشک  .تسا  يدـناب  تشه  هفرط و 
.تسا هتفر  راک  هب  یطابترا  هداج  نیا  رد  نش  بعکمرتم  نویلیم  هدزناپ 

ناتسکیجات ناناملسم 

هناخ ترایز  هب  ناتسکیجات  زا  رفن  لاسما 5200  .دراد  ناریا  اب  يزیمآتملاسم  طباور  نابز ، یسراف  روشک  کی  ناونع  هب  ناتـسکیجات 
.دناهدمآ ادخ 

يارب يدوعس  ناتـسبرع  هک  يا  هیمهـس  قبط  یلو  دندوب ؛ هدرک  مان  تبث  رفن  رازه  تسیب  جح  مسارم  رد  تکرـش  يارب  روشک  نیا  رد 
هب يدوعـس  ناتـسبرع  ییامیپاوه  تکرـش  کی  طسوت  زاورپ ، هدزای  اب  هامرذآ  مهد  ات  مازعا و  ناتـسبرع  هب  هدرک ، نییعت  ناتـسکیجات 

.دندش لقتنم  هدج 

دودح دارفا  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دش  هرداصم  طبض و  دندوب ، هدش  ناتسبرع  دراو  ناتسکیجات  زا  هک  رئاز  یلعج 153  يازیو 
.دندوب هدرک  یط  ناتسبرع  ات  دوخ  روشک  زا  رتمولیک  رازه  هدراهچ 

« فوجلا  » هقطنم رد  همانرذگ  هرادا  لک  ریدم  ناطلسلا ، فلخم  نب  دمحا  گنهرس 
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ياهدیداور نیا  هتفرشیپ ، لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  دنتـسناوت  هرادا  نیا  نادنمراک  : » تفگ هراب  نیا  رد  ظاکع  همانزور  اب  وگو  تفگ  رد 
« .دننک ییاسانش  فشک و  یکینورتکلا ، يراگن  تشگنا  شخب  رد  ار  یلعج 

رنه ییامنزاب  کیجات و  مدرم  رتشیب  قایتشا  روش و  داجیا  جـح و  کسانم  يرگریوصت  ياتـسار  رد  جـح و  مسوم  هناتـسآ  رد  لاسما 
اـضریلع راثآ  زا  جح  کسانم  زا  سکع  هعطق  هاجنپ  يواح  یهاگـشیامن  هبنـشود ، رهـش  رد  جـح  مسوم  هناتـسآ  رد  یناریا ، ناساکع 

.دش هتشاذگ  شیامن  هب  يوضر  ناسارخ  ناتسا  يرنه  هزوح  ناساکع  زا  رادزاب ، دومحم  داشماک و  نیسح  ینایراطع ،

هب هجوت  اب  هزور ، جـنپ  هاگـشیامن  نیا  : » تفگ هبنـشود  رد  امیـسوادص  راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  يوضر  ناـسارخ  يرنه  هزوح  سییر 
یـساکع رنه  یفرعم  هاگـشیامن ، نیا  ییاپرب  زا  فدـه  هدـش و  رازگرب  ناتـسکیجات  ناریا و  مدرم  ینید  یگنهرف و  قیمع  ياهدـنویپ 

.دوب نیفیرش  نیمرح  جح و  میظع  کسانم  زا  ییاه  هشوگ  نداد  ناشن  یناریا و  ناساکع 

دنلیات ناناملسم 

.دنا نکاس  روشک  نیا  بونج  رد  اه  نآ  زا 90  شیب  هک  دراد  ناملسم  رفن  نویلیم  ُهن  دودح  دنلیات  روشک 

روشک نیا  هثعب  .درادـن  یتلود  تَمِـس  تسا و  ینید  مولع  سردـم  یناحور  کی  املوب ، حـلاص  جاح  ياقآ  دـنلیات ، هثعب  ریدـم  لاسما 
یتحایـس ياه  تکرـش  قیرط  زا  روما  نیا  ًاتدـمع  درادـن و  هنیدـم  هکم و  رد  جاـجح  هب  تامدـخ  يارب  یلیوط  ضیرع و  تالیکـشت 

.دوش یم  ماجنا 

نیا ناملـسم  رئاز  اه  هد  تلود ، نافلاخم  طسوت  دـنلیات  تختیاپ  كوکناب ، ياـه  هاـگدورف  لاغـشا  یتلوددـض و  تاـضارتعا  لاـسما 
يارب هتفه  کی  هب  کیدزن  دنلیات  رد  تلود  نافلاخم  .دوب  هدرک  ریگ  نیمز  هاگدورف  رد  دندوب ، يدوعس  ناتسبرع  مزاع  هک  ار  روشک 
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.دنا هدز  یتلود  ساسح  زکارم  اه و  هاگدورف  لاغشا  هلمج  زا  یلمع ، ییاه  تفلاخم  هب  تسد  دوخ  ياه  هتساوخ  حرط 

هاـگدورف رد  روشک  نیا  جاـجح  یلطعم  هب  تالکـشم  نیا  دـیدرگ و  ورهبور  یتالکـشم  اـب  دـنلیات  ناناملـسم  يرازگجح  نیارباـنب ،
ياه نلاس  رد  يدنلیات  نارئاز  نآ  رد  هک  داد  ناشن  ار  يربخ  ملیف  کی  مسوم  هناتـسآ  رد  مه  يدوعـس  ناتـسبرع  نویزیولت  .دـیماجنا 

.دندوب هدج  هب  تمیزع  يارب  یشیاشگ  راظتنا  رد  هاگدورف  نیا 

ناتـسبرع هب  نارهت  زا  نارهت و  هب  كوکناـب  زا  ریا » ناریا   » زاورپ اـب  روشک  نیا  جاـجح  رفن ، رازه  شـش  نیا  روـما  رد  شیاـشگ  يارب 
.دنتشاد فقوت  نارهت  رد  تعاس  ود  طقف  دارفا  نیا  هک  ياهنوگ  هب  .دندش  مازعا 

هیکرت ناناملسم 

تامدخ یصوصخ  شخب  زا  تلود و 40  طسوت  .تسا 60  هتشاد  یجاح  رازه  دص  لاسما  هک  ناملـسم  اب 99  تسا  يروشک  هیکرت 
دنتـسه و یلقتـسم  هثعب  ياراد  هک  دـنیآ  یم  جـح  هب  یتحایـس  ياه  تکرـش  قیرط  زا  هیکرت  نایجاح  زا  نیا 40  .دـننک  یم  تفایرد 

یم ششوپ  ار  یتحایـس  تکرـش  رازه  هدفه  هک  تسا  یتحایـس ) ياه  تکرـش  ) هثعب سییر  ولغوا  ییادف  دمحا  رتکد  اب  نآ  تیریدم 
.دهد

تایبدا سیردت  هب  اه  لاس  هاگشناد  نآ  رد  هتفرگ و  برع  تایبدا  يارتکد  دادغب  هاگشناد  زا  هدرک و  یگدنز  قارع  رد  لاس  يو 21 
رد ار  ینیمخ 1  ماما  اهراب  .تسا  هتشاد  دمآ  تفر و  هدوب و  سالک  مه  میکح  نسحم  ینیمخ 1 و  دمحا  موحرم  اب  هتخادرپ و  برع 
زا ناغودرا  بیط  بجر  لگ و  هللادبع  دنک و  یم  سیردت  لوبناتسا  هاگشناد  رد  نونکا  هدماین و  ناریا  نونکات  هدرک ؛ تاقالم  فجن 

.دنتسه وا  نایوجشناد 

دیع زا  لابقتسا  رد  روشک  نیا  نادنورهـش  قایتشا  روش و  زا  جح ، مسارم  زا  یـشرازگ  نمـض   TRT )) هیکرت نویزیولت  ناـیم  نیا  رد 
دننک و یم  هماقا  دجاسم  رد  ار  دیع  زامن  هیلوا ، تاعاس  رد  هیکرت  مدرم  نابرق  دیع  زور  رد  : » تفگ داد و  ربخ  نابرق  هدنخرف 
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« .دوش یم  زاغآ  نابرق  دیع  هب  طوبرم  ياه  نشج  اهدیدزاب و  دید و  ینابرق ، ماجنا  سپس 

ناناملـسم هب  لاسما ، نابرق  دـیع  رد  هیکرت  رد  هیریخ  هسـسؤم  کی  نامورحم ، هب  یگدیـسر  هب  مامتها  نابرق و  دـیع  تشاد  ساـپ  رد 
ياه تشوگ  نیا  همیخ ، زا  لقن  هب  جح  یناسر  عالطا  هاگیاپ  شرازگ  هب  .دنک  یم  ادـها  ینابرق  تشوگ  ناهج  روشک  لهچ  دـنمزاین 

.دوش عیزوت  نادنمزاین  لزانم  رد  هیهت و  یمرگولیک  جنپ  ياه  هتسب  رد  ینابرق 

تکرش يارب  اه  تکرش  فانصا و  نایم  زا  بلطواد  نارازه  هتـشذگ  لاس  : » دیوگ یم   (1) تسه »؟ یسک  ایآ   » هیریخ هسسؤم  ریدم 
درک و زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  میتی » دـنمزاین و  يادـف  ناج   » راعـش اب  هتـشذگ  لاـس  هسـسؤم  نیا  دـندرک ؛ یگداـمآ  مـالعا  رما  نیا  رد 

« .دش تمدخ  هژیو  هزیاج  تفایرد  هتسیاش 

جراخ رد  .دش  عیزوت  هیکرت  دنمزاین  راوناخ  نایم 102884  رد  حبذ و  ماد  سأر   25721 حرط ، نیا  يارجا  ياتسار  رد  هتشذگ  لاس 
ناهج روشک  زا 41  دنمزاین  هداوناخ  نایم 61896  رد  حبذ و  ماد ، سأر   155474 بلطواد ، صاخشا  اهداهن و  يوس  زا  زین  روشک  زا 

.دش عیزوت 

ناتسکاپ ناناملسم 

جاـجح همانرذـگ  ندـشن  لـیوحت  لـیلد  هب  دوب و  ناـبیرگ  هب  تسد  یتالکـشم  اـب  دوخ  جاـجح  مازعا  يارب  ناتـسکاپ  روشک  لاـسما 
.دندناماج دوخ  ياهزاورپ  زا  یناتسکاپ  رئاز   86 دابآ ، مالسا  رد  ناتسبرع  ترافس  يوس  زا  یناتسکاپ 

دنم لاس  نارئاز  هژیو  هب  نارئاز ، یخرب  همانرذگ  ماگنهرید  لیوحت  رما ، نیا  یلـصا  لیلد  ناتـسکاپ ، جح  نامزاس  لوؤسم  مالعا  قبط 
.تساه همانرذگ  یخرب  رابتعا  تدم  نایاپ  ای  ناتسبرع  ترافس  هب 

.دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ياهزاورپ  هباشم ، لیالد  هب  یناتسکاپ  رئاز  اهدص  ور  نیا  زا 
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لقتنم ناتـسبرع  هب  يدعب  ياهزاورپ  اب  ار  هدناماج  زاورپ  زا  جاجح  هک  دندرک  مالعا  ناتـسکاپ  یتلود  ییاوه  طخ  نالوؤسم  دنچ  ره 
.درک دنهاوخ 

ناوت رثکادح  ار  مقر  نیا  هک  دننک  یم  نارئاز  يارب  ازیو  رازه  جنپ  رودص  هب  مادقا  هنازور  ناتـسکاپ  رد  ناتـسبرع  ترافـس  نانکراک 
يازیو رودص  هبنش ، کی  هبنش و  ياهزور  ندوب  لیطعت  لیلد  هب  رگید ، يوس  زا  .تسناد  ناوت  یم  ناتسبرع  ترافس  نانکراک  يراک 

.دیآ یم  رظن  هب  لکشم  يرما  دسر - یم  رفن  اهدص  هب  اه  نآ  دادعت  هک  هتشذگ - ياهزور  رد  زاورپ  زا  هدناماج  نارئاز 

روشک نیا  یصوصخ  شخب  طسوت  ناتسبرع ، هب  ناتسکاپ  زا  جاجح  مازعا  ناماسبان  تیعضو  حیضوت  هب  یشرازگ  رد  سرپدتیشوسآ 
دروخ و یم  مشچ  هب  یترفاسم  ياه  سناژآ  طسوت  جاجح  لاقتنا  هنیمز  رد  يدایز  ياه  یناـماسبان  شرازگ ، نیا  ساـسارب  .تخادرپ 
رد هلأسم  نیا  .دـننک  یم  نارئاز  زا  يرادرب  هالک  هب  مادـقا  یبـالق ، یترفاـسم  ياـه  سناژآ  يزادـنا  هار  اـب  وجدوس  دارفا  زا  يدادـعت 

.دش صخشم  هدشن ، رداص  ازیو  اه  نآ  يارب  دندید  نارئاز  هک  یماگنه  هتشذگ و  ياهزور 

يارب جاجح  هک  میدوب  هدرک  مالعا  اهراب  ام  : » تفگ سرپدتیـشوسآ  هب  ناتـسبرع  هب  جاجح  لاـقتنا  نـالوؤسم  زا  یکی  هراـب ، نیا  رد 
« .دننک مادقا  تلود  يوس  زا  هدش  یفرعم  یترفاسم  ياه  سناژآ  قیرط  زا  طقف  ناتسبرع  هب  رفس 

هداد لیوحت  ییاضق  عجارم  هب  ریگتـسد و  دـندوب ، هدرک  یبالق  ياه  سناژآ  سیـسأت  هب  مادـقا  هک  رادربهـالک  دـنچ  : » داد همادا  يو 
رد میزادرپ و  یم  یترفاسم  ياه  سناژآ  درک  لمع  یبایزرا  هب  ام  جاجح ، تشگزاب  لاسما و  جح  کسانم  نتفای  نایاپ  اب  .دـنا  هدـش 

«. درک میهاوخن  دیدمت  دعب  لاس  يارب  ار  ناشزوجم  اه ، نآ  فیعض  درک  لمع  تروص 

.دوش یم  ماجنا  تلود  طسوت  جاجح  مظعا  شخب  لاقتنا  ناتسکاپ  روشک  رد 

نیچ ناناملسم 

دراد ناملسم  رفن  نویلیم  زا  رتشیب  روشک ، نیا  دهد  یم  ناشن  نیچ  یمسر  رامآ 
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.دنراد تنوکس  یلخاد  ناتسلوغم  ایش و  کنین  کنایک ، نیس  راتخمدوخ  قطانم  نن و  هخ  نن ، نوی  وسناگ ، ياه  ناتسا  رد  ًاتدمع  هک 

زا هدش  رشتنم  رامآ  ساسا  رب  .دننک  یم  مادقا  مان  تبث  هب  تبسن  لاس  نامه  رد  دنراد ، جح  رفس  دصق  هک  یناناملسم  ًالومعم  نیچ  رد 
( هنیدـم هکم و  ياهرهـش  رد  تماقا  زور  لهچ  اب  ) ینیچ جاجح  يارب  جـح  رفـس  هنیزه  رـضاح  لاح  رد  نیچ ، یمالـسا  نمجنا  يوس 

.تسا رالد  دودح 3500 

قیرط زا  ادـخ  هناـخ  ینیچ  نارئاز  روما  همه  .دـنا  هدـش  جـح  کـسانم  ماـجنا  هب  قفوم  ینیچ  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  زا  شیب  نونکاـت 
.دوش یم  ماجنا  دور ، یم  رامش  هب  روشک  نیا  رد  ناناملسم  هعماج  یمسر  داهن  نیرتالاب  هک  نیچ  یمالسا  نمجنا 

هب نیچ  نیـشن  ناملـسم  هقطنم  نیا  مدرم  زا  رفن  نارازه  سپ ، نآ  زا  دـش و  زاـغآ  .م  لاـس  زا  نـیچ  رد  جـح  نارفاـسم  یهد  ناـمزاس 
هب هامرذآ ) ) هدنیآ ربماسد  زا  هدش ، مالعا  رفن  رازه  هدزاود  دودح  نانآ  رامـش  هک  ینیچ  جاجح  .دنا  هدش  فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز 

.دندرگ یم  زاب  ناشروشک 

کی لداعم  هک  دراد  ناملـسم  رازه  دص  نویلیم و  ود  دودـح  نیچ  نیـشن  ناملـسم  هقطنم  جـنپ  زا  یکی  ایـشگنین »  » راتخمدوخ هقطنم 
نیا زا  جح  ياهزاورپ  : » تفگ ایش  گنین  هقطنم  بهاذم  روما  هرادا  سییر  ییور ،» گنیش  گنای   » .تسا هقطنم  نیا  تیعمج  زا  موس 

« .دبای یم  همادا  ربماون  مهدزناش  ات  دوش و  یم  ماجنا  نیچ  قرش  ییامیپاوه  اب  ناتسا 

ینیچ نارئاز  رامش  هتـشذگ  ياه  لاس  یط  .دندرک  رفـس  ناتـسبرع  هب  هامرذآ ) مشـش  ) ربماون ات 26  رتراـچ  زاورپ  اـب 37  ینیچ  نارئاز 
کسانم ماجنا  يارب  ینیچ  رئاز  رازه  دودح 130  زاب ، ياهرد  تاحالصا و  تسایـس  يارجا  نامز  زا  هدوب و  شیازفا  هب  ور  ادخ  هناخ 

.دنا هدرک  رفس  ناتسبرع  هب  جح 

هارمه ینیچ  جاجح  هثعب  سییر  نیچ و  یمالسا  تیعمج  نواعم  کنای » یفطصم  »
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.دندرک وگو  تفگ  تاقالم و  ناریا  جاحلاریما  اب  دنتفای و  روضح  ناریا  یمالسا  يروهمج  هثعب  رد  نیچ  هثعب  زا  یتئیه 

هیروس ناناملسم 

رد رفن  رازه  روشک 50  نیا  کـنیا  مه  دوـش ؛ یم  هئارا  تلود  طـسوت  تامدـخ  هیلک  دراد و  یجاـح  رازه  هیروس 25  روشک  لاـسما 
ترازو جح  روما  نواعم  يریازجلا ، دمحا  خیـش  .دشاب  تبون  رد  لاس  ود  دـیاب  فرـشت  يارب  یجاح  ره  هجیتن  رد  .دراد  راظتنا  فص 

.تسا روشک  نیا  جاحلاریما  فاقوا و 

ات هدش ، عورش  رذآ  هعمج 15  زور  زا  اًلمع  نابرق  دیع  تالیطعت  تسا و  لیطعت  هبنش  هعمج و  ياهزور  هیروس  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.دوب لیطعت  زور  اًلمع 9  روشک  نیا  هیروس ، رد  نابرق  دیع  تالیطعت  مالعا  اب  لاسما  دبای ، یم  همادا  رذآ   23 هبنش ، زور  نایاپ 

اب زین  رطف  دیع  زور  نینچمه  .دوش  یم  زاغآ  هامرذآ ) مهدفه  ) ربماسد هبنشکی 7  زا  نابرق  دیعس  دیع  هیروس ، یمسر  میوقت  ساسا  رب 
.تسا هدش  نراقم  یتسینویهص  میژر  رب  يزوریپ  زور  ربتکا و  شخب  يدازآ  گنج  درگ  لاس 

قارع ناناملسم 

اکیرمآ اب  یتینما  دادرارق  هب  تبسن  هیلوا  تقفاوم  لاسما  جح  مسوم  رد  تسا ؛ هدش  رتهب  رایسب  هتشذگ  هب  تبـسن  قارع  یتینما  عاضوا 
.دنراد ضارتعا  نآ  هب  تبسن  هعیش  ینس و  بازحا  یضعب  ماظع و  عجارم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دیسر و  ناملراپ  دییأت  هب 

اهدرک اما  دنکیم ؛ لمع  زکرمتم  ماوقا ، همه  يارب  قارع  هثعب  .دنتـسه  هعیـش  نانآ  بیرق 60  هک  هتـشاد  یجاح  رازه  قارع 31  لاسما 
هنیزه تسا و 30  هدش  تفایرد  رالد  یجاح 2200  ره  زا  لاسما  .دنراد  هدنیامن  کی  دننک و  یم  ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  مه  هثعب  رد 

.دوش یم  تخادرپ  تلود  طسوت  هنارای  تروص  هب  مه  اه 

هورگ نیلوا  .دـندرک  یم  مادـقا  نارئاز  مازعا  هب  لیبراو  هینامیلـس  فجن ، هرـصب ، دادـغب ، ياه  هاـگدورف  زا  قارع  ییاـمیپاوه  تکرش 
هب لیبرا  یللملا  نیب  هاگدورف  قیرط  زا  نارئاز 
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.دندش یهار  هدج  رهش  رد  زیزعلادبع  کلم  هاگدورف  تمس 

جح رفـس  يارب  یـسایسطیارش  هب  هجوت  نودب  روشک  نیا  ناگدنیامن  هک  نیا  زا  قارع  سلجم  رد  یـسایس  ياه  هورگ  ياسؤر  یخرب 
.دندش اه  نآ  اب  دروخرب  يارب  بسانم  یمیمصت  ذاختا  ناهاوخ  ودنداد  رارق  داقتنا  دروم  تّدش  هب  ار  سلجم  سییر  دنا ، هدرک  مادقا 

ار مادـقا  نیا  البرک  رد  یناتـسیس  هللا  هیآ  هدـنیامن  جـح ، کسانم  ماجنا  تهج  قارع  ناملراپ  ناگدـنیامن  زا  نت  هدـجه  رفـس  یپ  رد 
.درک یقلت  مدرم  یگدنیامن  مهم  تیلوؤسم  زا  رارف  ار  نآ  دناوخ و  یلم  یمالسا و  عفانم  فالخ 

ینونک و طیارـش  رد  هک  ار  یناسک  تازاـجم  دـنوادخ  : » تفگ ییـالبرک  يدـهملادبع  خیـش  طـسوالا ، قرـشلا  هماـنزور  شرازگ  هب 
« .داد دهاوخ  دنا ، هدش  مازعا  جح  يارب  دنا و  هدرک  كرت  ار  سلجم  ساسح 

هکم رد  تشاد و  وگو  تفگ  تاـقالم و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  ياـضعا  جاـحلاریما و  اـب  هروـنم  هنیدـم  رد  قارع  هثعب  سییر 
.درک وگو  تفگ  رادید و  نآ  ياضعا  اب  قارع  هثعب  رد  یتئیه  هارمه  جاجح  تسرپرس  همرکم 

ناناملسم تدحو  ات  دوب  تصرف  نیرتهب  لاسما  جح  : » تفگ دناوخ و  رمثرپ  ار  لاسما  جح  قارع ، رد  فاوش »  » دجسم هعمج  بیطخ 
« .دوش تباث  نایناهج  هب  ینس  هعیش و  زا  معا  قارع 

ناناملسم تدحو  رگ  ناشن  لاسما  جح  مایا  : » تشاد راهظا  كومری »  » هقطنم رد  فاوش  دجـسم  هعمج  بیطخ  ماما و  يدیبع  ثراح 
« .دننک یگدنز  زیمآ  تملاسم  رگیدکی  رانک  رد  دنناوت  یم  دنرادن و  رگیدکی  اب  ینادنچ  فالتخا  اه  نآ  هک  نیا  هناشن  .دوب  قارع 

هئارا ناهج  هب  ار  دوخ  توق  تبثم و  طاـقن  دـندوب  جـح  مسوم  رد  هک  ینـس  هعیـش و  زا  معا  یقارع  جاـجح  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  يو 
قارع رد  یبهذم  یموق و  تافالتخا  هک  دندرک  یم  روصت  دنتشاد و  قارع  ناناملسم  زا  یفنم  یهاگدید  یخرب  : » دوزفا دندرک ،
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، دندید جح  مایا  رد  ار  ینـس  هعیـش و  ياملع  نایم  رظن  قافتا  تدحو و  یتح  ناناملـسم  نایم  تدـحو  هک  یماگنه  اما  تسا ، مکاح 
.دندرک تباث  نایناهج  هب  ار  دوخ  تدحو  قارع  ناناملسم  لاسما  جح  یط  دندرک ؛ بجعت 

نامع ناناملسم 

زا جاجح  روما  هیلک  .تشاد  یمسرریغ  یجاح  رازه  شش  ات  جنپ  یمـسر و  یجاح  رازه  هدراهچ  جح  مسارم  رد  نامع  روشک  لاسما 
.دنوش یم  ضوع  لاس  ود  ره  هثعب  ياسؤر  روشک  نیا  رد  .دوشیم  هرادا  هثعب  قیرط 

نیطسلف ناناملسم 

، رهش یجورخ  ياهزرم  رد  عمجت  اب  ینیطسلف  نایجاح  .دوب  ورهبور  یفلتخم  ياهبیشنوزارف  اب  نیطـسلف  ناناملـسم  يرازگجح  لاسما 
زا دندرک و  مالعا  دندوب - هدش  جح  هب  جاجح  مازعا  عنام  هک  رصم - ناتسبرع و  ياه  تلود  لیئارسا و  تموکح  هب  ار  دوخ  ضارتعا 

.دننک مهارف  جح  هب  ار  نارئاز  نیا  مازعا  هنیمز  ات  دنتساوخ  رصم  ناتسبرع و  ياه  تلود 

هب ار  دوخ  ضارتـعا  دوجوم ، عضو  زا  دوخ  یتحاراـن  مـالعا  نمـض  نیطـسلف ، راـتخمدوخ  تلود  ینید  روما  ریزو  تاـحرف ، فـسوی 
.دنک مهارف  رتدوز  هچره  ار  نارئاز  مازعا  ناکما  ات  تساوخ  تلود  نآ  زا  هدرک ، مالعا  رصم  تلود 

دشرا ماقم  کی  تاراهظا  هب  شنکاو  رد  ناتـسبرع  هجراخ  روما  ترازو  رد  لوؤسم  ماقم  کی  ناتـسبرع  يربخ  عبانم  شرازگ  هب  اما 
.دناوخ ضحم  بذک  ار  هزغ  هکیراب  نانکاس  يارب  عتمت  جح  ِدیداور  ندرکنرداص  سامح ،) ) نیطسلف یمالسا  تمواقم  شبنج 

یمامت هب  ناتـسبرع  تلود  : » دوب هدرک  دـیکأت  دوخ  تاراهظا  همادا  رد  هدـشن ، شمان  ناونع و  هب  يا  هراـشا  هک  یناتـسبرع  ماـقم  نیا 
هک نیا  رب  دـیکأت  اب  يو  .تسا  هدرک  رداص  عتمت  جـح  يازیو  نانآ  يارب  ررقم  هیمهـس  زا  شیب  درگنیم و  مشچ  کی  هب  اه  ینیطـسلف 

دروم دیداور  : » درک ناشن  رطاخ  تسین ، نیطسلف  مدرم  عفن  هب  قیاقح  نداد  هولج  هنوراو 
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« .تسا هداد  رارق  نیطسلف  نادرگدوخ  تموکح  رایتخا  رد  ار  رظن 

رودص زا  روشک  نیا  تلود  : » دوب هدش  یعدـم  ناتـسبرع  تلود  زا  دـیدش  داقتنا  نمـض  سامح ، شبنج  دـشرا  ماقم  کی  لباقم ، رد 
يراددوخ دنا - هدوب  عتمت  جح  کسانم  رد  تکرش  راتـساوخ  هک  هزغ - هکیراب  رد  نکاس  ياه  ینیطـسلف  زا  رفن  يارب 2200  دیداور 

« .تسا هدرک 

هک يروط  هب  تسا  هدوبن  ریثأت  یب  دـنیاشوخان  تیعـضو  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  نیطـسلف ، یلخاد  تافالتخا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
رد شیپ  اه  هام  هزغ ، هکیراب  رد  نیطسلف  تلود  فاقوا  ریزو  : » درک حیرـصت  ملاعلا  يربخ  هکبـش  اب  وگو  تفگ  رد  نیـصغلا » باهیا  »

ار جح  هلأسم  صوصخ  رد  یسایس  تافالتخا  ات  دوب  هتساوخ  نادرگدوخ  تالیکـشت  هژیو  هب  اه  فرط  همه  زا  یتاعوبطم  یـسنارفنک 
«. دنبای تسد  یمالسا  یلم و  یقفاوت  هب  هنیمز  نیا  رد  دننادب و  ینید  يا  هضیرف  ار  جح  دنراذگب ؛ رانک 

نیب زا  ار  دنورهش   2200 ناراگنربخ ، دید  ربارب  رد  نادنورهش  يارب  یمسر  یشک  هعرق  يارجا  اب  هزغ  رد  نیطسلف  تلود  : » دوزفا يو 
یسایس تافالتخا  ات  داهن  اه  نآ  رب  یلم » تدحو  ناوراک   » مان درک و  باختنا  دندوب ، هدرک  مان  تبث  جح  يارب  هک  يرفن  رازه  هدزون 

«. درک یسایس  ار  عوضوم  نیا  نادرگدوخ  تالیکشت  هنافسأتم  یلو  دوش ؛ هتشاذگ  رانک  دوجوم 

ياهورین زا  رفن  اهدص  یماسا  لماش  یتسیل  هزغ ، رد  یشک  هعرق  جیاتن  مالعا  زا  سپ  نادرگدوخ  تالیکـشت  : » تشاد راهظا  نیـصغلا 
روما ترازو  يوگ  نخس  .داد  هئارا  ار  نایفوتم  یخرب  یماسا  دندش و  جراخ  هزغ  هکیراب  زا  شیپ  مین  لاس و  کی  زا  شیب  هک  یتینما 

ام : » دوزفا تسین ، هزغ  راون  هیلع  یتسینویهـص  میژر  هرـصاحم  زا  يادـج  جاجح ، هلأسم  هک  نیا  رب  دـیکأت  اـب  نیطـسلف  تلود  یلخاد 
دورو زا  يریگولج  اه ، هاگرذـگ  نتـسب  هزغ ، هکیراب  هیلع  یتسینویهـص  میژر  یپایپ  ياه  هئطوت  هرـصاحم ، زا  يادـج  ار  جـح  هلأسم 

« .میناد یمن  قرب  عطق  هقطنم و  نیا  هب  ییاذغ  داوم 
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تالیکشت سییر  سابع ، دومحم  : » تفگ هزغ ، هکیراب  هرـصاحم  لابق  رد  نادرگدوخ  تالیکـشت  میقتـسم  تیلوؤسم  هب  هراشا  اب  يو 
يارب ار  یتسینویهص  رگ  لاغشا  میژر  رگید  ییوس  زا  حفر و  هاگرذگ  نتـشاد  هگن  هتـسب  يارب  ار  رـصم  روشک  ییوس  زا  نادرگدوخ 

« .تسا هداد  رارق  راشف  تحت  يراجت  ياه  هاگرذگ  نتشاد  هگن  هتسب 

نیا تلود  زا  تفر و  ناتـسبرع  هب  همه  زا  شیپ  سابع  : » دوزفا حفر  هاگرذـگ  نتـشاد  هگن  هتـسب  رد  رـصم  تیلوؤسم  هب  هراشا  اب  يو 
« .دنکن يراکمه  نادرگدوخ  تالیکشت  زج  هب  یفرط  چیه  اب  ات  تساوخ  روشک 

رطق ناناملسم 

یم هداد  ناماس  یمالـسا  روما  فاقوا و  ترازو  ياـه  تنواـعم  زا  یکی  ناونع  هب  جـح  روما  هتیمک  طـسوت  رطق  روشک  رد  جـح  روما 
ناریا هثعب  يور  هبور  رد  دنموربآ و  رایسب  رطق  هثعب  نامتخاس  .تسا  همعنلا » دمحم  میهاربا   » ياقآ رطق ، هثعب  يرادا  روما  سییر  .دوش 

.دراد رارق 

ناتسبرع هب  ییاوه  زین  یـشخب  ینیمز و  تروص  هب  یـشخب  هک  دنتـشاد  تکرـش  جح  مسارم  مسوم  رد  يرطق  یجاح  رازه  هد  لاسما 
.دشک یم  لوط  تعاس  هدزناپ  دودح  فقوت  نودب  ینیمز  قیرط  زا  روشک  نیا  زا  ناتسبرع  هب  رفس  .دندوب  هدمآ 

؛ دـنراد هتیمک  جـنپ  يراـتخاس  رظن  زا  ناـنآ  .تـسا  رـالد  رازه  راـهچ  ییاوـه  يارب  رـالد و  رازه  ود  ینیمز  نارئاز  يارب  رفـس  هـنیزه 
.تسا ناس  کی  همه  يارب  یناسر  تمدخ  دنرادن و  هدش  يدنب  هجرد  تامدخ 

هب مه  يا  هدع  .دنرادن  يزکرم  هناخزپشآ  دوش و  یم  هرادا  هفوب  تروص  هب  اذـغ  دوش ؛ یم  هداد  ناماس  هثعب  طسوت  جاجح  روما  همه 
.دنیآیم ناتسبرع  هب  هجح  يذ  مهدزاود  ات  هجح  يذ  متفه  زور  زا  ینعی  هاتوک  جح  تروص 

.دوشیم هدرپس  فاقوا  ترازو  تراظن  تحت  یتحایس  ياه  تکرـش  هب  يراک  نامیپ  دادرارق  قیرط  زا  اه  ناوراک  روما  روشک  نیا  رد 
یتحایس ياه  تکرش  نایم  بیترت  نیا  هب 
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.دوش یم  داجیا  تباقر  رترب  تامدخ  هئارا  يارب 

کـشزپ کی  ناوراـک  ره  رد  .دوش  یم  هداد  ییاهـشزومآ  جاـجح ، مازعا  زا  شیپ  دریگ و  یم  تروص  يا  هناـیار  رطق ، رد  ماـن  تبث 
.تسا ناتسبرع  رد  هتفه  ود  ًاعمج  یجاح  ره  دراد و  دوجو 

دننام سراف ) ) جـیلخ ياـهروشک  زا  رگید  یخرب  دوشیم و  یهدـناماس  دـیدج  قیرط  نیا  هب  روشک  نیا  جـح  روما  هک  تسا  لاـس  هس 
.دنا هتفرگ  وگلا  اه  نآ  زا  تاراما 

تیوک ناناملسم 

ینارگ و رـضاح  لاح  رد  : » تشون سبقلا »  » همانزور .دوب  یتیوک  جاجح  ياههغدـغد  نیرت  مهم  زا  اهتمیق  نتفر  الاب  ینارگ و  لاسما 
« .تسا هدنکفا  هیاس  جح  ياه  ناوراک  هلمج  زا  اه  هنیمز  همه  رد  روشک  رد  اه  خرن  شیازفا 

جح هضیرف  ماجنا  هب  دـنم  هقالع  دارفا  زا  يرایـسب  : » دوزفا ینارگ  اب  هزرابم  یمدرم  هتیمک  سییر  یبرحلا ، كرابم  زا  لقن  هب  سبقلا » »
هک درک  ناشنرطاخ  يو  .دـهد » یم  ناشن  شیازفا  دودح 45  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  اه  هنیزه  اریز  دنراد ؛ هیالگ  اه  خرن  شیازفا  زا 

.دنتسه فارصنا  هب  ریزگان  هک  دنا  هتفگ  اه  خرن  شیازفا  هب  تبسن  ینارگن  زاربا  اب  روشک ، میقم  نایجراخ  نادنورهش و  زا  يرایسب 

یگنوگچ هتفرگ و  رظن  رد  هنیمز  نیا  رد  يا  هژیو  تاررقم  نیناوـق و  جـح  روـما  یلاـع  هتیمک  : » تفگ لاـح  نیا  اـب  یبرحلا  كراـبم 
یجاح کی  رفس  يارب  یعنام  ینارگ  هک  نیا  نایب  اب  يو  .تسا » هدرک  یسررب  ار  ییاذغ  داوم  نکاما و  اب  طابترا  رد  اه  خرن  شیازفا 

«. دیسر دهاوخ  رانید  رازه  ود  هب  رانید  زا 450  يداع  ياهرفس  رد  یجاح  کی  هنیزه  : » دوزفا تسا  یتیوک 

نانبل ناناملسم 

ریز هک  هینانبللا » جحلا  هثعب   » هرادا تسا و  نانبل  هللا  بزح  هثعب  سییر  کبزی ، خیش 
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ناـنبل هیمهـس  مینک ، ضرف  ناملـسم  مه  ار  ناـنبل  تیعمج  همه  رگا  .دـنک  یم  یهد  ناـماس  ار  جـح  روـما  تـسا ، ریزو  تـسخن  رظن 
میقم ياه  ینیطـسلف  هب  مه  هیمهـس  رفن  ناـنبل و 1500  هب  رفن  زا 5000  شیب  ناتـسبرع  لاسما  یلو  دوب ؛ دـهاوخ  رفن  رثکادح 4000 

.تسا هداد  نانبل 

ات 3500 نیب 2000  یجاح  ره  هنیزه  .درادـن  دوجو  یـصاخ  هیمهـس  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناملـسم ، فلتخم  فیاوط  نایم  نانبل  رد 
.دنرادروخرب یتوافتم  یتامدخ  حوطس  اه و  هنیزه  زا  دنیآ ، یم  رفـس  نیا  هب  یتحایـس  ياه  تکرـش  قیرط  زا  نوچ  یلو  .تسا  رالد 

.دنتسه رفن  داتفه  ات  تصش  ًاعمج  نانبل  هثعب  نانکراک 

يزلام ناناملسم 

هیقب ییایزلام و  ینیچ  داژن  دودح 30  دنناملـسم - اه  نآ  زا  هک 95  ییالام - داژن   55 هدش ؛ لیکـشت  مهم  هریت  هس  زا  يزلام  تیعمج 
ناناملـسم تسد  رد  تموکح  دوش و  یم  هرادا  تعیرـش  نوناق  ساسا  رب  روشک  .هدـش و  لیکـشت  اـهداژن  ریاـس  يدـنه و  داژن  زا  زین 

.دنراد هدهع  رب  ینیچ  داژن  يزلام ، يایوپ  داصتقا  رد  ار  یساسا  شقن  .تسا 

یم مارتحا  هدـید  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  نانآ  رثکا  .دـنا  تکاـس  روبـص و  مارآ ، رایـسب  ياـه  ناـسنا  یناور ، رظن  زا  ییاـیزلام 
رایـسب .دنک  یم  یگداتـسیا  هدرک ، ملع  دق  یناهج  رابکتـسا  ربارب  رد  تبالـص  اب  مکحم و  هک  تسا  يروشک  دندقتعم  نوچ  دنرگن ؛
تاقلعت دـح و  زا  شیب  یگرمزور  راتفرگ  ار  دوخ  دنتـسین ، ایند  لام  هب  صیرح  یهاوخ و  هدایز  رکف  هب  دنتـسه ، تسیز  هداس  عناق و 

یب مه  ناناملـسم  ات  دـننک  یناهج  ار  اهالاک  لالح »  » كرام ات  دـنراد  شالت  دـندنب و  ياپ  یهلا  مارح  لالح و  هب  .دـننک  یمن  يدام 
.دننک هدافتسا  اهالاک  نیا  زا  ناهج  رسارس  رد  هغدغد 

تاـغیلبت اـه و  هاگـشیامن  اـه و  شیاـمه  ییاـپرب  اـب  دـننک و  یم  هنیزه  گـنهرف  نـیا  جـیورت  يارب  زین  یهجوـت  لـباق  جراـخم  ناـنآ 
نتخاس و هنیداهن  رد  یعس  بوتکم ، یکینورتکلا و 
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يردام و نابز  ود  اب  مدرم  یناسآ  هب  تسا و  یـسیلگنا  يزلام ، رد  جـیار  نابز  .دـنراد  لالح »  » كرام یناـگمه  تیلوبقم  شریذـپ و 
ّتیمالـسا هب  ار  ندوب  ییالام  تیوه  هدش و  هتخیمآ  یمالـسا  گنهرف  اب  اًلماک  ییالام ، گنهرف  تیوه  .دنیوگ  یم  نخـس  یـسیلگنا 

هوکشاب هچره  يرازگرب  هب  یـصاخ  فعـش  روش و  اب  هک  تسا  رطف  دیع  لثم  یمالـسا  دایعا  اه ، نآ  دیع  نیرت  گرزب  دنناد ، یم  نآ 
.دنزادرپ یم  نآ  رت 

، دننک تعاطتـسا  ساسحا  هک  نیمه  .تسا  یعفاش  اج  نآ  رد  بلاغ  هقف  .تسا  جح  يارب  یلـصا  طرـش  تعاطتـسا  يزلام  روشک  رد 
جح و نامزاس  دندنب ؛ یم  جح  رفس  راب  دنراذگ و  یم  رانک  ار  يدام  تاناکما  نیمأت  ای  نادنزرف و  هیتآ  هب  یگدیـسر  يرگن و  هدنیآ 
، جح روما  رب  هوالع  نامزاس ، نیا  دوش و  یم  بوسحم  روشک  نآ  رد  یمهم  رایـسب  نامزاس  هک  دنراد  جـح » گنوبات   » مان هب  یترایز 

.دننک یم  مادقا  مان  تبث  هب  دنا ، هدش  عیطتسم  هک  ینانآ  تسه ، مه  فاقوا  روما  يدصتم 

نیا راختفا  قایتشا و  قوشاـب و  یلیخ  نارئاز  دـنراد و  جـح  شزومآ  .تسا  رـالد  ات 3000  نیب 2500  يزلام  رد  جـح  هنیزه  لقادـح 
باقلا زا  رتولج  یتح  ظاحل ، نیمه  هب  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  يزلام  روشک  رد  یجاح  ظـفل  اـًلوصا  .دـننک  یم  يرپس  ار  اـه  هرود 

.تسا رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  یجاح  تسین و  يا  هرمزور  هداتفا و  اپ  شیپ  هژاو  ظفل ، نیا  .دیآ  یم  یسایس 

يارب ایاده  هیهت  هب  یناریا  گنهرف  رد  .دنربب  تادابع  لامعا و  زا  يرتشیب  هرهب  ات  تسا  هام  کی  زا  رتشیب  نانآ  جـح  يرازگرب  تدـم 
ییایزلام اما  دننک ؛ یم  دیرخ  هب  مادقا  دنبایب ، لیامت  هک  یسنج  ره  هب  یناریا  نایجاح  دراد و  يدایز  تیمها  نادنواشیوخ  ناکیدزن و 

درف هبرـصحنم  تاغوس  ار  اه  نیا  دننک و  یم  مادـقا  یبرع  ياه  سابل  هداجـس و  مزمز ، بآ  امرخ ، حـیبست ، دوع ، دـیرخ  هب  رتشیب  اه 
.دنزیهرپ یم  ریگاپو  تسد  مجحرپ و  سانجا  دیرخ  زا  دنناد و  یم  یحو  نیمزرس 

یگدنز لحم  هچوک  رد  يرداچ  ییاپرب  اب  زین  جح  زا  تشگزاب  رد  يزلام  جاجح 
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نیا رب  نوزفا  دننک  یم  يراددوخ  تدش  هب  يراک  فارـسا  شاپو و  تخیر  زا  ًاساسا  دنهد و  یم  يرـصتخم  همیلو  ینامهیم و  دوخ ،
.دنرادن مه  ینانچ  نآ  ياه  ینامهیم  نداد  يارب  ار  مزال  یلام  ناوت  ًالوصا  نایجاح  زا  یلیخ  هک 

دنه ناناملسم 

ناشن رفن  رازه و  نویلیم و  درایلیم و  کی  ار  روشک  نیا  تیعمج  هدش ، رـشتنم  لاس  رد  هک  دنه  تیعمج  قیقد ، رامآ  نیرخآ  ساسارب 
تیعمج زا  هک  دندقتعم  دنه  ناناملـسم  .دوش  دنم  هرهب  رایـسب  نیمزرـس  نیا  ناناملـسم  تاریثأت  زا  دناوت  یم  مالـسا  ناهج  دهد ؛ یم 

.دناد یم  روشک  نیا  تیعمج  زا   13 ار 5 / نانآ  رامش  یمسر ، ياهرامآ  اما  دنوش ، یم  لماش  ار  روشک  نیا 

وماج و نوچمه  ییاه  تلایا  نارفاسم  دوب ؛ دوهشم  ناتسودنه  نیشن  ناملسم  ياه  هقطنم  رد  جح  یناحور  رفـس  ياوه  لاح و  لاسما 
.دندوب هدش  یناحور  رفس  نیا  هدامآ  یئبمب  یلهد و  نوچمه  گرزب  ياهرهش  زا  ییاه  هلحم  رگیلع و  نوچمه  ییاهرهش  ریمشک ،

يرای مه  اب  دنه  ناناملسم  زا  رفن  لاسما 123211  دندوب ، هدش  جـح  مزاع  یتلود  هنارای  قیرط  زا  هک  ینارئاز  هب  رفن  شیازفا 1300  اب 
.دیسر یم  رفن  رازه  زا 162  شیب  هب  ًاعمج  هک  دندش  مازعا  یتحایس  ياه  تکرش  طسوت  رفن  رازه  لهچ  تلود و 

ات 2000 هنیدـم و 1500  رد  لایر  هک 500  دوب  نانآ  ناکـسا  لحم  دشیم ، هئارا  يدـنه  جاجح  هب  هک  یتمدـخ  اهنت  هکم  هنیدـم و  رد 
.دیدرگ ذخا  ناکسا  يارب  ًافرص  یجاح  ره  زا  هکم  رد  لایر 

هئارا يدنه  جاجح  هب  لقن  لمح و  اذغ و  زا  معا  يرگید  تامدـخ  عون  چـیه  دـننکیم و  فقوت  زور  تشه  هنیدـم  رد  يدـنه  جاجح 
.درک لبقت  امیپاوه  طیلب  يارب  ار  فیفخت  دنه 50  تلود  لاسما  .دوشیمن 

هجو اب  بسانتم  دنیآ ، یم  جح  هب  یتحایس  ياه  تکرش  قیرط  زا  هک  یجاجح 
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هب دننک ، هدافتـسا  یتلود  هنارای  زا  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  دنا  لیام  هک  ینارئاز  لاس  ره  .دنرادروخرب  یتوافتم  تامدخ  زا  یتخادرپ ،
.دنوش یم  باختنا  هعرق  دیق 

یم هدافتسا  یتلود  هنارای  زا  هک  يدارفا  .دهد  یم  صاصتخا  جح  رفس  هب  ناناملسم  مازعا  يارب  هیپور  درایلیم   2 هنالاس 8 / دنه  تلود 
.دنزادرپب رالد ) دودح 2021  ) هیپور رازه  ات  رالد ) دودح 1745  ) هیپور رازه  زا  دیاب  یباختنا ، لته  بسح  رب  دننک ،

الارک زا  زاورپ  نیتسخن  .دنناسر  یم  هنیدم  هکم و  ياهرهـش  هب  ار  يدنه  نارئاز  نیالریا » يدوعـس   » و ایدنیاریا »  » ییاوه ياه  تکرش 
.دوب هامرذآ  مهد  زین  يدنه  نارئاز  زاورپ  نیرخآ  لاسما و  هام  نابآ  خیرات  رد  يدوعس ، ناتسبرع  هب 

هک دوب  هدش  رقتسم  دنراد ، روضح  نآ  رد  مه  جاجح  هک  هقبط  دنچ  لقتـسم  نامتخاس  کی  رد  مرح  یکیدزن  رد  هنیدم  رد  دنه  هثعب 
.تشاد رارق  هدج  رد  دنه  يرگ  لوسنکرس  رظنریز  دنه  جح  رتفد  تسا و  هس  هجرد  ینامتخاس  يرهاظ ، رظن  زا 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 523 

http://www.ghaemiyeh.com


496 ص :

اقیرفآ هراق  ناناملسم  يرازگ  جح 

جاعلحاس ناناملسم 

.دنراد تکرش  جح  رد  نانآ  زا  نت  رازه  راهچ  لاسما  هک  دراد  ناملسم  نویلیم  هدزای  دودح  تیعمج ، نویلیم  تسیب  اب  جاع  لحاس 

لیصحت ینید  مولع  یبیل  رصم و  رد  سودق  .تساقیرفآ  برغ  هقطنم  جاع و  لحاس  رد  ینید  ملاع  نیرتذوفن  اب  سودق ، سیردا  ماما 
رفـس جاع  لحاس  تلود  یـسایس  همانرذگ  اب  سودق  .دراد  تیوضع  بیرقت  عمجم  رد  هدرک و  رفـس  ناریا  هب  اهراب  يو  .تسا  هدرک 

.دراد لماک  طلست  هسنارف  یبرع و  ياه  نابز  هب  تسا و  رادروخرب  روشک  نیا  تلود  دزن  یصاخ  مارتحا  رابتعا و  زا  دنک و  یم 

لاگنس ناناملسم 

زا 90 شیب  .تسا  هسنارف  قباـس  تارمعتـسم  زا  رفن و  نویلیم  هد  رب  غلاـب  یتیعمج  اـب  اـقیرفآ ، برغ  رد  عقاو  لاگنـس  ناملـسم  روشک 
نیب رد  ار  لوا  ماـقم  لاگنـس  هـثعب  لاـس 1386 ، رد  هنیدـم ، رد  لاگنـس  هثعب  سییر  هتفگ  هب  اـنب  .دنتـسه  ناملـسم  روـشک  نیا  مدرم 

صاصتخا دوخ  هب  جاجح  روما  تیریدـم  رظن  زا  ناتـسبرع  رد  رقتـسم  ياه  هثعب  هیلک  نایم  رد  ار  موس  ماقم  ییاـقیرفآ و  ياـهروشک 
.تسا هداد 

هاج میهاربا  خیـش  .دنا  هّدج  هنیدم و  رد  لاگنـس  جح  هثعب  لوؤسم  جاحلاریما و  بیترت  هب  هاب ، هللادبع  خیـش  هتاخ و  هاج  میهاربا  خیش 
زین هاب  هللادبع  خیـش  .تسا  هنیدم  یمالـسا  هعماج  لیـصحتلا  غراف  يو  .تسا  ریزو  زارت  مه  لاگنـس و  روهمج  سییر  بوصنم  هتاخ ،

.تسا ارتکد  هجرد  اب  یبرع  نابز  هقف و  هتشر  رد  رصم  رهزالا »  » هاگشناد لیصحتلا  غراف 

نیا .دراد  هدهعرب  ار  باتکلا » یلا  هوعدلل  یمالسالا  زکرملا   » مان هب  لاگنس  رد  یمالـسا  زکرم  نیرت  گرزب  تسایر  هاب  هللادبع  خیش 
ناتسبرع یمالسالا  ملاعلا  هطبار  لک  ریبد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ رادروخرب  اقیرفآ  برغ  هقطنم  رد  ییالاب  رابتعا  زا  زکرم 
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نآ يود  ره  .دـشاب  یم  ثاریملا » ملعلا  یف  طیـسبلا   » باتک هلمج  زا  هقف  باب  رد  یتافیلأت  بحاص  ناشیا  .تسا  هدرک  دـیدزاب  نآ  زا 
.دنراد لماک  طلست  هسنارف  یبرع و  ياه  نابز  هب  اه 

يالاو ماقم  هب  تبـسن  تسا و  یمالـسا  بهاذـم  نایم  هنابلط  تدـحو  هناملاع و  رایـسب  ياه  شیارگ  ياراد  هاب ، هللادـبع  خیـش  ياـقآ 
.دراد یصاخ  تدارا  يربهر  مظعم  ماقم  و  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح 

هثعب رد  یمالـسا ، ياهروشک  رگید  ياه  هثعب  نالوؤسم  نوچمه  یلاگنـس ، ياملع  زا  یتئیه  هثعب و  سییر  هارمه  لاگنـس  جاـحلاریما 
.دندرک وگو  تفگ  رادید و  هثعب  نانواعم  هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  اب  ناریا 

نادوس ناناملسم 

دنتسه لوا  هنیدم  .دنیآ 75  یم  ناتسبرع  هب  ییاوه  قیرط  زا  رگید  مین  ایرد و  قیرط  زا  یمین  هک  دراد  یجاح  رازه  لاسما 35  نادوس 
تحت هک  هکم  رد  زکرم  تشه  بلاق  رد  تسا ؛ یجاح  دوخ  هدـهع  هب  اذـغ  هنیزه  یلو  دوش ؛ یم  تفاـیرد  جاـجح  زا  رـالد  و 2200 

.دنوش یم  هرادا  دنتسه  يا  هقطنم  ریدم  کی  فارشا 

نیدنچ درف  نیا  .تسا  هاگـشناد  ریدـم  داتـسا و  يو  دـنک و  یم  راک  هثعب  سییر  اب  ًامیقتـسم  نایجاح ، یبهذـم  روما  داشرا و  لوؤسم 
هجرد اب  لوؤسم  کی  هناـگ  تشه  ياـه  شخب  زا  کـی  ره  رد  .دنتـسه  هاگـشناد  داتـسا  ارتکد و  هجرد  ياراد  همه  هک  دراد  نواـعم 

ياهراک مامت  هک  دـنراد  يداشرا  لوؤسم  کی  یجاـح  ره 46  .دـنک  یم  یتسرپرـس  ار  شخب  نیا  نالوؤسم  هک  دراد  تیلاـعف  ارتکد 
.دنک یم  یهارمه  کسانم  یهقف  روما  داشرا و  زا  ار  اه  نآ 

مظن و اـب  جـح  یهد  ناـمزاس  روما  تفگ  ناوت  یم  تسا و  نادوس  جاـحلاریما  ینید و  روـما  داـشرا و  ریزو  یناـجیتلا ، يرهزا  رتـکد 
حطس رد  دنهد ، یم  ماجنا  ار  جاجح  لقن  لمح و  هک  نادوس  مچرپ  لماح  ياه  سوبوتا  .دریگ  یم  ماجنا  یبوخ  بیترت 
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.دندیسر یمن  رظن  هب  ددعتم  نادنچ  ییارجا  ياهورین  دنوش ؛ یم  هدید  رهش 

رصم ناناملسم 

25 دادعت ، نیا  زا  .تشاد  رئاز  رازه  جح 75  مسوم  رد  لاسما  بسانت ، نیمه  هب  هک  تسا  تیعمج  رفن  نویلیم  ياراد 75  رصم  روشک 
، دنیآ یم  ناتـسبرع  هب  ییاوه  قیرط  زا  هک  يراّوز  زا 75  .دـندرک  تمیزع  هکم  هنیدـم و  هب  ییاوه  قیرط  زا  هیقب  ییایرد و  قیرط  زا 
ای یتحایس  ياه  تکرش  زا  هدافتسا  هب  هجوت  اب  جاجح  .دندرگ  یم  مازعا  یتحایس  ياه  تکرش  قیرط  زا  یقبام  یتلود و  قیرط  زا   30

.دنوش یم  دنم  هرهب  تامدخ  توافتم  ياه  هجرد  زا  یتلود ، ياهداهن 

رد ناتسبرع  تلود  ياه  شالت  زا  رصم  یبرع  يروهمج  جح  تئیه  سییر  نواعم  نیدلا ، لامج  دیس  دمحا  : » تشون ظاکع  همانزور 
هک تفگ  يو  .درک  ینادردـق  ّصاـخ ، روط  هب  يرـصم  نارئاز  یلک و  روـط  هب  نارئاز  يارب  مسارم  يادا  تلوهـس  شیاـسآ و  نیمأـت 
ات هدیشوک  جاجحزا ، هورگ  ره  يارب  یبهذم  يامنهار  نییعت  هنابلطواد و  ياه  ینارنخـس  اه و  شیامه  يرازگرب  اب  رـصم  جح  تئیه 

« .دنک انشآ  نآ  کسانم  جح و  روما  اب  ار  اه  نآ 

ینزیار رب  هراومه  ادـخ ، هناخ  نارئاز  هب  رتهب  هچ  ره  تامدـخ  هئارا  روظنم  هب  رـصم  جـح  تئیه  : » تشاد راـهظا  يرـصم  لوؤسم  نیا 
، رصم هجراخ  ترازو  يرگ  لوسنک  روما  نواعم  قزر  دمحا  .دراد  دیکأت  يدوعـس  جح  ترازو  نالوؤسم  اب  ّرمتـسم  يوگو  تفگو 

تسد يدوعس  تاماقم  زا  جح  زوجم  بسک  نودب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  شالت  هب  تبسن  يدوعس  ناتسبرع  میقم  يرصم  عابتا  هب 
.داد رادشه  راکردنا 

هدش سدقم  رعاشم  قطانم  دراو  یمـسر  زوجم  نودب  هک  یناسک  هرابرد  دـنا  هدرک  دـیکأت  يدوعـس  تاماقم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.داد دنهاوخ  جرخ  هب  لمع  تدش  دنا ،

، ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  راب  نیلوا  يارب  .دوش  یم  هرادا  یتینما  نایماظن  طسوت  روشک و  ترازو  اب  رـصم  هثعب  تیریدم 
، رصم یبرع  يروهمج  جح  هثعب  سییر 
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يربهر مظعم  ماقم  یگدنیامن  هثعب  نالوؤسم  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  لحم  رد  روضح  اب  هنیدـم  رد  يرـصملادمحم  پیترس 
.درک رادید 

یناتیروم ناناملسم 

.دـندش يدوعـس  ناتـسبرع  یهار  ناشروشک  زا  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  اـقیرفآ  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یناـتیروم  روشک  جاـجح 
شروشک نارئاز  هک  تفگ  يدوعس  ناتسبرع  نویزیولت  هب  بش  هبنـش  یناتیروم ، جح  یلم  هتیمک  سییر  یحلادبع » دلو  ملاس  دمحم  »

.دننک یم  ترفاسم  يدوعس  ناتسبرع  هب  دوخ  یلام  ناوت  ربانب  فلتخم و  ياه  لکش  هب 

هب نیمز  ایرد و  هار  زا  تسا ، دودـحم  ناش  ییاناوت  هک  اه  نآ  اوه و  هار  زا  دـنراد ، يرتشیب  یلام  ییاـناوت  هک  ییاـه  نآ  : » تفگ يو 
ياه يرامیب  ربارب  رد  یتشادـهب ، همانرب  ساـسا  رب  شروشک  نارئاز  همه  تفگ ، یناـتیروم  ماـقم  نیا  دـنور .» یم  يدوعـس  ناتـسبرع 

.دنا هدش  هنیسکاو  يرسم 

هیرجین ناناملسم 

جاجح لیخ  زا  هیرجین  مهس  لاسما  .دن  ناملسم  نانآ  دودح 70  هک  تساقیرفآ  هراق  روشک  نیرتتیعمجرپ  رفن  نویلیم  اب 140  هیرجین 
.تساهناوراک دوخ  اب  لقتسم  روط  هب  لقن  لمح و  اذغ و  زا  معا  ناوراک ، ره  روما  هیلک  هک  هدوب  ناوراک  بلاق 774  رد  رفن  رازه   95

ياه ناـبز  هب  وا  .دراد  یتیبرت  روما  يارتکد  هدـناوخ و  سرد  هیرجین  اـکیرمآ و  رد  هک  تسا  دـمحم » وللب   » رتکد هیرجین ، هثعب  سیئر 
ریفـس اکیچرکبوبا ، ياقآ  ناشیا  ردارب  .تسا  هتفرگارف  هیرجین  یمالـسا  سرادم  رد  ار  یبرع  دراد و  لماک  طلـست  یـسیلگنا  یبرع و 

.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  هیرجین 

رد : » تفگ درک و  داقتنا  ییاپورا  ییاکیرمآ و  ییاقیرفآ و  نایم  ندـش  لـئاق  تواـفت  لـیلد  هب  ناتـسبرع  یبرع و  ياـه  تلود  زا  يو 
روشک همانرذگ  بحاص  یلو  ینیب ؛ یم  مارتحا  یشاب ، هتشاد  یسیلگنا  ییاکیرمآ و  همانرذگ  یتقو  اج  نیا  هاگدورف 
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«. درادن مارتحا  یمالسا 
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اکیرمآ هراق  ناناملسم  يرازگ  جح 

ییاکیرمآ ناناملسم 

هتـشون هب  .دـندش  همرکم  هکم  دراو  جـح  هضیرف  ماجنا  روظنم  هب  مالـسلاراد و  تکرـش  قیرط  زا  ییاکیرمآ  جاجح  زا  هورگ  نیتسخن 
هتسد اب  ایلارتسا ، اکیرمآ و  اپورا و  برغ  جاجح  روما  رب  رظان  هسسؤم  يرادا  ياروش  وضع  یمیجع ، داشر  نب  اضر  هنیدملا ،»  » هیرشن

.دندرک لابقتسا  هرفن  هورگ 64  نیا  زا  ییوگدماشوخ  لگ و  ياه 

یمالـسا طاـبترا  قـمع  جاـجح  هک  يا  هنوـگ  هب  دـندش ؛ ییاریذـپ  دندیـشون و  مزمز  بآ  همرکم  هکم  هب  دورو  زاـغآ  رد  هورگ  نـیا 
.دندرک ساسحا  یبوخ  هب  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  نیب  هناردارب 

دورو نامز  زا  هک  دنتشاد  مالعا  دندرک و  رکـشت  لابقتـسا  ییاریذپ و  نسح  لیلد  هب  ناتـسبرع ، تلود  تلم و  زا  نارئاز  زا  هورگ  نیا 
زا يرود  دوجو  اب  دندرک و  سمل  نآ  یقیقح  يانعم  هب  ار  تقادص  یمالسا و  يردارب  همرکم ، هکم  رد  روضح  سپس  هاگدورف و  هب 

.دننک یم  شیاسآ  تینما و  ساسحا  دوخ ، هداوناخ  هناخ و 

جح رفس  رد  ییاکیرمآ  ناوج  زا  بلاج  ییارجام 

، هکم هب  ندیسر  هرابرد  دنک ؛ یم  نایب  یصاخ  قایتشا  روش و  اب  ار  جح  هب  رفس  زا  دوخ  تارطاخ  ییاکیرمآ ، هلاس  تسیب  ناوج  کی 
: دیوگیم نینچ  هبعک  رد  فاوط  لاح  رد  یجاح  کی  گرم  نارئاز و  میظع  تیعمج  نایم  رد  ندش  مگ 

وا تشاد .» بل  رب  ار  دـنخبل  نیرتابیز  مدـید ، ار  درم  نآ  نم  : » دـیوگ یم  دوش ، یم  یجاح  راب  نیتسخن  يارب  هک  چنیولـشوم » لداع  »
وا .دـنا  هدرک  جراخ  تیعمج  نایم  زا  عیرـس  ار  وا  دـسج  هدـید و  ار  درمریپ  نآ  گرم  هک  تفگ  دوب ، هدیـسر  هکم  هب  ییاـهنت  هب  هک 

یگرزب یحور  ناکت  ثعاب  ًاعقاو  هک  دـناد  یم  دوخ  یگدـنز  تاظحل  نیرت  یناحور  زا  یکی  ار  نآ  اما  تسناد ؛ یمن  ار  گرم  تلع 
.تسا هدش  وا  يارب 
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.دوب یفطاع  یلیخ  هنحـص  دوب ؛ هدـش  کیدزن  رایـسب  ادـخ  هب  وا  دوب ، لاحـشوخ  .مدرک  هاگن  هبعک  هب  وا و  تروص  هب  نم  : » تفگ وا 
«. ما هتشادن  یساسحا  نینچ  هاگ  چیه 

ثعاب نانآ ، رظن  هب  هک  تسا  یگدنز  رد  يدرف  هب  رصحنم  دادخر  جح  رفس  دنتـسه ، رود  هناخ  زا  هک  اکیرمآ  ناوج  ناناملـسم  يارب 
.دوش یم  يرتشیب  ناناملسم  اب  نانآ  طابترا  زین  ناشداقتعا و  ندش  رت  مکحم 

رـسارس زا  ناملـسم  نویلیم  هس  دودح  .تسا  زیگنا  باجعا  دنور ، یم  ناکم  نیا  هب  راب  نیمدنچ  يارب  هک  ینانآ  يارب  یتح  جح  رفس 
هک یمیهاربا  دنراذگ ؛ یم  (ع ) میهاربا ترـضح  و  (ص ) دمحم ترـضح  ياپ  ياج  اپ  هدناسر و  هکم  هب  ار  دوخ  زور ، جنپ  رد  ناهج 

.تسا هدش  هتخانش  ناملسم  نیتسخن  مالسا  رد 

ودرا و اـماهاب ، ییـالام ، یکرت ، یـسیلگنا ، یبرع ، يونـشب ؛ ار  يرایـسب  ياـه  ناـبز  یناوت  یم  نآ  رد  هک  ینـالوط  ياـه  يور  هداـیپ 
یم نکـسم  هراتـس  جـنپ  ياه  لته  رد  يا  هدـع  هدـیباوخ و  اه  نابایخ  رد  نارئاز  یـضعب  هک  ییاج  رد  تورث  رقف و  عطاقت  و  يدـنه ؛

هدوب هتـشذگ  ياه  لاس  رد  اه  نآ  لومعم  رادقم  زا  رتشیب  رایـسب  هک  دنا  هتفر  جح  هب  لاسما  ییاکیرمآ  رازه  تسیب  زا  شیب  .دـننیزگ 
.تسا

نآ یبهذم  ثاریم  اب  ار  ناشیاه  هچب  دوخ ، سمسیرک  اب  نامز  مه  هک  تسا  یگرزب  سناش  نیا  زین  ییاکیرمآ  ناملسم  نیدلاو  يارب 
.دننک انشآ  دنا ، هدینش  نآ  دروم  رد  اهنت  یکدوک  زا  هک  اه 

ناناوج يارب  هدنزومآ  يا  هبرجت  ًاعقاو  نیا  : » دـیوگ یم  تسا ، تحارتسا  لاح  رد  انم  رد  هک  كرویوین  رتسچنم  لها  یـشیرق » مسبت  »
.دنک یم  عفر  ار  شیاهاپ  یگتسخ  هدیباوخ و  يو  یکیدزن  رد  ریما ، وا ، رسپ  تسا .»

دیاب هک  دنا  هتفرگ  دای  نانآ  .ربص  تفگ : یتفرگ ؟ دای  هچ  متفگ  متشاذگ و  ریما  هناش  يور  ار  میاه  تسد  زورما  : » دیوگ یم  یشیرق 
«. داد دهاوخ  لاقتنا  شناتسود  همه  هب  ار  هبرجت  نیا  تشگزاب  رد  وا  .مینک  کمک  مه  هب  تالکشم  لح  يارب 
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دوخ هار  ندرکزاب  يارب  نداد  لُـه  هب  هک  ییایزنودـنا  رئاز  ناـنز  زا  هژیو  هب  دـنراد ؛ دوخ  رفـس  مدرم و  زا  ار  يداـیز  تارطاـخ  ناـنآ 
«. تسا تیعمج  یغولش  رطاخ  هب  اهریسم  ندش  مگ  نانآ  هرطاخ  نیرت  مهم  هتبلا  دنا و  فورعم 

ياه گنهرف  هچ  .دیوش  یم  مالـسا  ناهج  دح  یب  عونت  هجوتم  اج  نیا  رد  امـش  : » دیوگ یم  نوتـسوه  زا  هلاس ،  21 ینورمع » رهاط  »
«! یتاکرتشم هچ  مالسا و  بلاق  رد  یتوافتم 
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اپورا هراق  ناناملسم  يرازگ  جح 

شیرتا ناناملسم 

سانآ رتکد  .دننک  یم  رفس  يدوعـس  ناتـسبرع  یحو ، نیمزرـس  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  شیرتا  ناناملـسم  زا  يدادعت  هلاس  همه 
يوس زا  لاس  ره  ادـخ  هناخ  نارئاز  زا  دادـعت  نیا  : » تفگ نیو  رد  انریا  راگنربخ  هب  جاـجح ، مازعا  جـح و  رما  رد  لاـعف  کـی  هفقش ،

نیمزرـس هب  عتمت  یمیهاربا  جـح  هدرفم و  هرمع  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  دـنراد ، تیلاعف  شیرتا  رد  هک  یمالـسا  فلتخم  ياهداهن 
«. دنوش یم  مازعا  یحو 

زا معا  روشک  نیا  میقم  ناناملـسم  : » تشاد راهظا  شیرتا ، روشکرد  جـح  نایـضاقتم  ماـن  تبث  یگنوگچ  طیارـش و  هب  هراـشا  اـب  يو 
عیزوت تنس  لها  نایعیش و  یمالـسا  زکارم  دجاسم و  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یـسیون  مان  ياه  مرف  لیمکت  اب  ننـست ، عیـشت و 

«. دننک یم  جح  یسیون  مان  هب  مادقا  دوش ، یم 

جح ضیارف  ماجنا  تهج  يدوعس  ناتسبرع  هب  رفس  نایضاقتم  يارب  یتامدخ  ياه  سیورـس  اه و  هنیزه  هرابرد  نینچمه  هفقـش  رتکد 
جنپ ات  ود  نیب  لته  يزاورپ و  یهافر ، تامدـخ  عون  هب  هجوت  اب  رئاز  ره  يارب  یتراـیز  رفـس  نیا  هنیزه  : » دوزفا هدرفم  هرمع  بجاو و 

.دوش یم  دروآرب  وروی  رازه 

یبرغ ياپورا  ناناملسم 

ربخ لاسما  عتمت  جح  کسانم  رد  ییاپورا  ناملـسم  هزات  روضح 80  زا  مالسا  یناهج  نمجنا  هب  هتسباو  ناناملـسم  هزات  یناهج  تئیه 
ياهروشک رد  ناناملسم  هزات  یناهج  تئیه  هب  هتسباو  یمالـسا  ياه  نامزاس  زکارم و  زا  ناملـسم ، هزات  جاجح  نیا  : » تفگ يو  .داد 

« .دنا هدش  مازعا  عتمت  جح  هب  کیژلب  ژورن و  دنله ، هسنارف ، سییوس ، ایلاتیا ، ایناپسا ،

جح رد  تئیه  نیا  : » درک مالعا  مالـسا  یناهج  نمجنا  هب  هتـسباو  ِناناملـسم  هزات  یناهج  تئیه  لکریبد  حیمرلا ، حیمر  نب  دلاخ  خیش 
زا ناملسم  هزات  ياریذپ 80  لاسما  عتمت 
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« .دوب دهاوخ  هیسور  نیتال و  ياکیرمآ  یبرغ ، ياپورا  ياهروشک 

اه نآ  ندش  ناملسم  زا  هام  شش  دیاب  : » درک حیرصت  ناناملسم  هزات  مازعا  طیارـش  هرابرد  حیمر  خیـش  نطولا ، همانزور  شرازگ  ربانب 
«. دنشاب هدشن  مازعا  جح  هب  زین  نیا  زا  شیپ  هتشاد ، ییانشآ  مالسا  ناکرا  اب  دشاب و  هتشذگ 

هیسور ناناملسم 

زا رفن  رازه  ود  لاـسما  : » درک مـالعا  ناتـسراتات  ناناملـسم  هرادا  يوـگ  نخـس  کـی  زا  لـقن  هـب  هیــسور  تلاـب » سور   » يرازگربـخ
کی اب  رفن  لماش 165  هیـسور ، زا  ادخ  هناخ  نارئاز  زا  هورگ  نیتسخن  .دش  دنهاوخ  جـح  رفـس  مزاع  نآ  فارطا  قطانم  ناتـسراتات و 

.دندش يدوعس  ناتسبرع  هدج  رهش  مزاع  ناتسراتات  يروهمج  زکرم  نازاق »  » زا يرفاسم  يامیپاوه  دنورف 

دش دنهاوخ  ناتسبرع  مزاع  جح  کسانم  ماجنا  يارب  نچچ  يروهمج  زا  رفن  رازه  هس  لاسما  یتسوونایر ، شرازگ  هب  لاح  نیمه  رد 
داینب  » ار ینچچ  نارئاز  زا  نت  دـصناپ  رفـس  هنیزه  .دـننک  رفـس  روشک  نیا  هب  هاـمرذآ  مود  نارئاز ، نیا  زا  هورگ  نیتسخن  تسا  رارق  و 

.تسا هدرک  تخادرپ  فارداق » دمحا 

مزاع هقطنم  نیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  لاسما  دنهد و  یم  لیکـشت  ناتـسغاد  يروهمج  ناناملـسم  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  دادـعت  نیرتشیب 
يرفن هیمهس 25500  لاسما  ناتسبرع  هیسور ، ییایسآ  شخب  ناناملـسم  یتفم  فوریـشآ ،» هللا  قیفن   » هتفگ هب  .دش  دنهاوخ  جح  رفس 

.تسا هتفای  شیازفا  رفن  رازه  جنپ  دودح  هتشذگ ، لاس  هب  تبسن  هیمهس  نیا  هک  هدرک  نییعت  هیسور  ناناملسم  جح  رفس  يارب 

.دنوش یم  فرـشم  جح  رفـس  هب  ینیمز  ییاوه و  قیرط  زا  يدوعـس ، ناتـسبرع  ات  ناشروشک  دایز  هلـصاف  دوجو  اب  هیـسور  ناناملـسم 
قیرط زا  سوبوتا و  اـب  هک  دنتـسه  هیـسور  یلامـش  زاـقفق  ياـه  يروـهمج  زا  ًارثـکا  دـننک ، یم  باـختنا  ار  ینیمز  ریـسم  هک  ینارئاز 

.دننک یم  ترفاسم  ناتسبرع  هب  قارع  هیکرت و  ناریا ، ناجیابرذآ ،
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.دنور یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هدج » وکسم -  » زاورپ اب  ییاوه و  قیرط  زا  زین  نارئاز  زا  یهجوت  لباق  شخب 

رد هک  دنتسه  ناتسریقشاب  ناتسراتات و  ياه  يروهمج  وکسم و  هلمجزا  هیسور  ياگلو  يزکرم و  قطانم  نارئاز  زا  ًالومعم  هورگ  نیا 
.دننک یم  رفس  ناتسبرع  هب  يرگ  شدرگ  ياه  تکرش  هلیسو  هب  ای  یمسر  ياه  ناوراک  بلاق 

هحناس راچد   87 / 10 زور 12 / تعاس 23  یلاوح  دنتـشگ ، یم  .راب  جح  مسارم  زا  هک  یـسور  راوز  لماح  سوبوتا  هک  تسا  ینتفگ 
.دش

یناجیابرذآ نویماک  کی  اب  دندوب ، هیسور  ناتـسغاد  لها  هک  جاجح  لماح  نام »  » سوبوتا ناجیابرذآ ، هار  سیلپ  شرازگ  ساسا  رب 
.دندش یمخز  سوبوتا  هدننار  هلمج  زا  رفن  هس  هحناس  نیا  رثا  رد  .درک  فداصت  زاماک » »

هسنارف ناناملسم 

، هدـش رـشتنم  هسنارف  داصتقا  ترازو  زین  هجراخ و  روما  ترازو  روشک ، ترازو  طسوت  هک  يا  هوزج  رد  : » تفگ اـنکیا »  » يرازگربخ
نینچمه تسا ؛ هدـش  هداد  حیـضوت  نارئاز  نسکاو  همیب و  ترفاسم ، دادرارق  دـیداور ، تفاـیرد  یگنوگچ  هب  طوبرم  لـئاسم  یماـمت 

سدقم نکاما  یناشن  نتفای  رد  ار  نانآ  دـنا و  هدـش  رقتـسم  هکم  رد  يوسنارف  نارئاز  ییامنهار  یناسر و  عالطا  روظنم  هب  زین  يدارفا 
«. دننک یم  يرای 

همان یهاوگ  ای  ربتعم و  كردم  ياراد  هسنارف  تلود  فرط  زا  دیاب  جح  هب  طوبرم  يرگ  شدرگ  تامدخ  رتافد  مامت  رگید ، يوس  زا 
.دننک لوبق  ار  جاجح  نارفاسم و  قوقح  جح و  رفس  هب  طوبرم  نیناوق  یمامت  دنشاب و 

تاماقم هب  لکشم  هنوگره  زورب  تروص  رد  دیاب  دنا ، هتسب  دادرارق  تلود ، دییأت  دروم  يرگ  شدرگ  تامدخ  رتافد  اب  هک  ینارفاسم 
.دریگ تروص  هنیمز  نیا  رد  يرورض  تامادقا  ات  دنهد  عالطا  یتلود 

تامدخ رتافد  ندش  ینوناق  هسنارف  داصتقا  هجراخ و  روما  روشک ، ناریزو 
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.دندش راتساوخ  ار  همرکم  هکم  نارئاز  قوقح  تنامض  روظنم  هب  رتافد  نیا  هب  مزال  كرادم  ياطعا  جح و  هب  طوبرم  يرگ  شدرگ 
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للم جح  زا  نوگانوگ 

اهروشک رد  تعاطتسا 

: هدش مالعا  نینچ  يدوعس  ناتسبرع  جح  تاقیقحت  زکرم  يوس  زا  یمالسا  ياهروشک  رد  جح  ِتعاطتسا  زرم  نیرت  نییاپ  نیرتالاب و 

لایر دیآ 9053  یم  ناتسبرع  هب  ییاوه  هار  زا  هک  يا  هیرجین  یجاح 

لایر ییاوه 7162  هار  زا  يزنودنا  یجاح 

لایر یشدالگنب 6891  یجاح 

لایر ییایزلام 6707  یجاح 

لایر یبرغم 6086  یجاح 

لایر یناتسکاپ 5522  یجاح 

لایر اوه 5368  هار  زا  يرصم  یجاح 

لایر ایرد 4010  هار  زا  يرصم  یجاح 

لایر نیمز 3209  هار  زا  يرصم  یجاح 

لایر اوه 5089  قیرط  زا  مک  تسد  ییایپویتا  یجاح 

لایر يدنه 4835  یجاح 

لایر ینیمز 3085  هار  زا  يروس  یجاح 

لایر ییاوه 4328  هار  زا  يروس  یجاح 

لایر ینیمز 3353  هار  زا  ینمی  یجاح 

لایر ییاوه 4238  رفس  رد  ینمی  یجاح 

دوش نشور  نآ  هب  يدنب  ياپ  نازیم  هبساحم و  يداصتقا  رظن  زا  جح ، يارب  تعاطتـسا  زرم  دیاب  هک  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب  نیمه 
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.دبای شهاک  هسدقم  رعاشم  همرکم و  هکم  یمومع  نکاما  اه و  هار  رد  نیشن  نابایخ  دّدرم و  نایجاح  رامش  ات 

: زا دنترابع  هک  دننک  یسررب  ار  دوخ  نایجاح  یعامتجا  يداصتقا و  تیعضو  ات  دندش  هدیزگرب  یمالـسا  ياهروشک  زا  روشک  هدزای 
.یپویتا هیرجین و  برغم ، رصم ، نمی ، هیروس ، شدالگنب ، دنه ، ناتسکاپ ، يزلام ، يزنودنا ،
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اه نآ  یگدنز  حطس  رثکادح  ای  دنراد  ینییاپ  یتشیعم  حطـس  هک  دنتـسه  ییاهروشک  زا  نایجاح  رتشیب  هک  داد  ناشن  اه  یـسررب  نیا 
.دنرادن جح  هضیرف  يادا  يارب  ار  یلام  تعاطتسا  طرش  جاجح ، زا  یشخب  نیاربانب ، تسا ؛ طسوتم 

رگید ياهروشک  جاجح  رفس  جراخم  اه و  هنیزه 

.تسا رتشیب  رایسب  یناریا  جاجح  زا  ناشرفس  جراخم  نیگنایم  دنوش ، یم  فرشم  جح  هب  هک  یمالسا  ياهروشک  جاجح  بلغا 

رد رعاشم  ياهرداچ  هنیزه  اهزاورپ و  ناکـسا و  يارب  اهنت  دـننک ، یم  تخادرپ  نانآ  هک  ار  ییاه  هنیزه  نیا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.تسانم تافرع و 

: تسا هدیسر  ریز  ماقرا  رامآ و  هب  اهروشک  زا  یخرب  جاجح  اب  هبحاصم  رد  جح ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  راگنربخ 

.دنوش یم  فرشم  جح  هب  اهزاورپ  ياه  هنیزه  ناکسا و  يارب  طقف  مه  نآ  يریازجلا ، رانید  نویلیم  تخادرپ 16  اب  يریازجلا  جاجح 

یم رفس  یصخش  یهورگ و  تروص  هب  هک  دنتسه  يدارفا  لوا  هتـسد  دنوش ؛ یم  فرـشم  جح  هب  لکـش  ود  هب  ًالومعم  هیکرت  جاجح 
جح ياـه  هنیزه  يارب  وروی  رازه  هس  کـی  ره  دـنا و  هدـمآ  جـح  هب  یتکرـش  ياـه  ناوراـک  تلود و  قـیرط  زا  مود ، هتـسد  دـننک و 

.دنا هداد  صاصتخا 

.دنا هدمآ  ناتسبرع  هب  ییاپورا  ياهروشک  زا  زاورپ  ناکسا و  هنیزه  يارب  طقف  رالد  رازه  ود  زین  اه  ینیطسلف 

يدوعس لایر  لداعم 25000  یئنورب ، تگنیو  هب 9000  ناشرفـس  ياه  هنیزه  دنا ، هدمآ  جـح  هب  تلود  قیرط  زا  هک  یئنورب  جاجح 
ناوراـک و هدـهعرب  زین  ناـنآ  كاروخ  ياـه  هنیزه  هک  دنتـسه  ییاـهروشک  جاـجح  دودـعم  وزج  یئنورب  جاـجح  هک  دوش  یم  غلاـب 

.دروآ یم  جح  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یتسیروت  تکرش 

هینج هک 20000  تسا  تلود  قیرط  زا  ای  دنیآ ؛ یم  جح  هب  قیرط  ود  زا  زین  اه  يرصم 
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.ددرگ یم  غلاب  يرصم  هینج  رب 70000  نآ  ياه  هنیزه  هک  دنا  هدمآ  جح  هب  دازآ  ای  تسا و  رفن  ره  هنیزه  يرصم 

ای دننک و  یم  زپو  تخپ  دوخ  ای  اذغ ، هیهت  يارب  نارئاز  نیا  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمومع  اهروشک  رگید  جاجح  بلغا  نیب  رد  هچنآ 
.دننک یم  هدافتسا  رازاب  رد  هدامآ  ياهاذغ  زا 

هتبلا دـنداد : خـساپ  دـینک ، یم  هیهت  اذـغ  ناتدوخ  هک  تسین  لکـشم  ناتیارب  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  یمالـسا  ياهروشک  جاجح 
داوم یخرب  ندرک  مهرـس  اب  بلغا  تسین و  مهم  نادـنچ  كاروخ  دروخ و  نآ  رد  هک  تسا  یترایز  جـح  اما  تسا ؛ ریگ  تقو  یمک 

.مینک یم  هدافتسا  رازاب  رد  هدامآ  ياهاذغ  زا  ای  مینک و  یم  ریس  ار  دوخ 

نارئاز دراوم ، یخرب  رد  دنرب و  یم  رس  هب  دنتـسه  تیعمج  رپ  کچوک و  رایـسب  هک  یناکـسا  ياه  ناکم  رد  اهروشک  یخرب  جاجح 
.دنرب یم  رس  هب  مرح  رد  هیقب  دننک و  یم  تحارتسا  لته  رد  یتبون 

سدقم نکاما  رد  نانز  یترایز  ياه  تیدودحم 

ياه تیدودـحم  عفر  راتـساوخ  انریا  راگنربخ  اب  وگو  تفگرد  ناهج  فلتخم  ياـهروشک  زا  مارحلا  هللا  تیب  رئاز  ناـنز  زا  يدادـعت 
.دندش نانز  دروم  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رهش  سدقم  نکاما  رد  هدش  لامعا  یترایز 

انریا یمازعا  راگنربخ  اب  وگو  تفگ  رد  هبنـشراهچ  زور  هدـش - فرـشم  جـح  هب  راـب  نیتسخن  يارب  هک  قارع - زا  هلاـس   34 ارهز ، ّما 
ینامز تیدودحم  اب  هنیدم  رد  اما  مدش ؛ فرشم  جح  هب  يداصتقا  تالکشم  مامت  اب  قارع و  رد  دوجوم  ياه  یتخـس  همه  اب  : » تفگ

«. مدشور هبور  عیقب  ناتسربق  یبنلادجسم و  دننام  سدقم  نکاما  ترایز  رد  نانز  يارب  یناکم  و 

رد نادرم  هب  تبسن  يرتمک  تیعقوم  زا  دیابن  نانز  نیاربانب  دنک ؛ یم  مهارف  ار  ناناملسم  طابترا  يرارقرب  هنیمز  جح ، : » دوزفا ارهز  ّما 
نیمزرس سدقم  نکاما  ترایز 
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«. دنشاب رادروخرب  هللا  لوسر 

فیرش مرح  ترایز  رد  نادرم  ربارب  تاناکما  زا  نانز  ام  : » تفگ انریا  هب  یبنلا  هنیدم  رد  رضاح  یقارع  نز  رگید  هلاس ،  35 دهاش ، ّما 
«. تسا زیگنارب  لاؤس  ناهج  ناناملسم  مامت  يارب  نیا  میتسین و  رادروخرب  تیب  لها  يوبن و 

دیاش هکلب  هدوبن و  رتمک  یبنلا  هنیدم  رد  درم  نارئاز  هب  تبـسن  نز  نارئاز  دادعت  : » تفگ هدـش  فرـشم  جـح  هب  البرک  زا  هک  نز  نیا 
«. تسا هتفای  صاصتخا  نادرم  يارب  یترایز  تاناکما  مامت  اما  دشاب ؛ مه  رتشیب 

رد راب  کی  طقف  دیاش  ناملـسم  نز  ره  : » درک دیکأت  دـنوش ، عیقب  ناتـسربق  دراو  دـنرادن  هزاجا  نانز  ارچ  هک  لاؤس  نیا  حرط  اب  يو 
«. دوش شبیصن  یهلا  رفس  نینچ  شرمع 

دیابن دنتـسه و  مالـسا  ناهج  هب  ّقلعتم  تیب  لها  هللا و  لوسر  : » تفگ انریا  اب  وگو  تفگ  رد  زین  یناتـسکاپ  هلاس  نز 39  ارهز ، هحیلف 
«. دش ناشیا  اب  ربمایپ  تما  زا  یشخب  طابترا  زا  عنام 

ینامز یناکم و  ياـه  تیدودـحم  تسا  رتهب  : » تفگ درک و  هلگ  يوبن  فیرـش  مرح  رد  نارومأـم  زا  يدادـعت  دروخرب  هوحن  زا  يو 
«. دشاب ناس  کی  هب  ناناملسم  مامت  اب  اهراتفر  دوش و  هتشادرب  فیرش  نکاما  نیا  ترایز  رد  نانز  يارب 

«. دوش دیدجت  یمالسا  تمظع  هوکش و  نارود  ات  دننز  گنچ  یهلا  تدحو  مکحم  نامسیر  هب  دیاب  ناناملسم  : » درکدیکأت يو 

لوسر فیرـش  مرح  ترایز  هب  قفوم  وزرآ  دـیما و  اه  لاـس  زا  سپ  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  زین  یناـنبل  هلاـس  يوناب 55  نیـسح » ءادش  »
«. مدش تحاران  یتخس  هب  تسکش و  ملد  مدید ، ار  اه  تیدودحم  نیا  یتقو  اما  مدش ؛ (ص ) مرکا

ناناملـسم مالـسا و  خـیرات  هب  قلعتم  ناـشیا  تیب  لـها  و  (ص ) هللا لوسر  : » تفگ درب  یم  جـنر  یجـالعلا  بعـص  يراـمیب  زا  هک  يو 
هب یتحار  هب  دنناوتب  دندرک ، عوجر  هرونم  هنیدـم  رد  نیفیرـش  نیمرح  هب  هاگره  هک  دـننام  یم  يزور  رظتنم  ناملـسم  نانز  دنتـسه و 

ناکم

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 540 

http://www.ghaemiyeh.com


512 ص :

«. دنورب عیقب  ناتسربق  ترایز  ای  یبنلا و  هضور  فیرش 

نکاما نیا  زا  یناوتن  اما  يوش ؛ دراو  يوبن  فیرـش  مرح  هب  یتخـس  يراـمیب و  اـب  هک  تسا  يزیگنا  مغ  هرظنم  نیا  : » تفگ نیـسح  ّما 
«. یشاب هتشاد  رادید  فیرش 

رایـسب ناکم  ناونع  هب  نآ  زا  یمالـسا  تایاور  ثیداحا و  رد  هک  یبنلادجـسمرد - یبنلا » هضور   » دـننام يا  هکربتم  نکاما  زا  ترایز 
رد یتاعاس  هکلب  تسین ؛ ریذـپ  ناکما  هرونم  هنیدـم  رد  زور  هنابـش  تاعاس  مامت  رد  ناملـسم  نانز  يارب  هدـش - دای  يونعم  فیرش و 

.تسا هدش  هداد  صاصتخا  ترایز  نیا  يارب  بش  ياهتنا  ادتبا و 

صخشم و یتعاس  رد  مه  نآ  زور و  ره  رهظزادعب  فیرش  ناکم  نیا  دنوش و  عیقب  ناتسربق  دراو  دنناوت  یمن  نینچمه  ناملـسم  نانز 
.تسا ریذپ  ناکما  هدناشوپ ، ار  نآ  رود  ات  رود  هک  يدنلب  ياهراوید  تشپ  زا 

عیقب رد  اهروشک  ریاس  جاجح 

ياهولبات نتشاد  هارمه  لکشلادحتم و  ياه  سابل  اب  یعمج و  هتسد  تروص  هب  نیچ  هیکرت و  هلمج  زا  فلتخم  ياهروشک  ناناملسم 
.دنتشاد يریگ  مشچ  روضح  عیقب  ناتسربق  لخاد  رد  دوخ ، عوبتم  روشک  هورگ و  هب  قلعتم  ییاسانش 

.دندومن جارخا  عیقب  زا  يراتفر  تیساسح  داجیا  کیرحت و  اب  ار  اعد  لاح  رد  ِيدنه  هعیش  نارئاز  زا  رفن  دودح 25  يداشرا  لماوع 

دناسر نینبلا  ّما  ترضح  ربق  لحم  هب  ار  دوخ  اه  نآ  رس  تشپ  زا  يدوعس  نارومأم  تلفغ  زا  هدافتـسا  اب  يا  هیکرت  نارئاز  زا  رفن  کی 
.دش تیاده  نوریب  هب  هطقن  نآ  زا  دروخرب و  وا  اب  نارومأم  طسوت  ًاعیرس  هک 

هب هتفای ، روضح  عیقب  ناتـسربق  يوبن و  فیرـش  مرح  رد  هتـشذگ ، زا  رت  گنهامه  مظنم و  ياـه  ناوراـک  بلاـق  رد  يا  هیکرت  نارئاز 
.دنتخادرپ یم  شیاین  اعد و  هب  یعمج  تروص 
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تحت ار  عاضوا  دنلب  ررکم و  تاولص  نداتـسرف  اب  هدش و  عیقب  دراو  یهورگ  تروص  هب  فرـشا  فجن  لها  قارع  نایعیـش  زا  یعمج 
.دـندوب ینابـصع  تحاران و  راک  نیا  زا  اه  نآ  هک  دـندومن  یم  يدوعـس  لماوع  اب  وگو  تفگ  هب  مادـقا  ًاضعب  هداد و  رارق  دوخ  ریثأت 

.دندرک یم  یهارمه  ار  اه  نآ  تاولص  رد  زین ، عیقب  رد  رضاح  یناریا  نارئاز  زا  یخرب 

وسافانیکروب جاجح  لکشم 

تاسسؤم اب  هک  دوخ  نانطو  مه  زا  یکی  يرادرب  هالک  لیلد  هب  دندوب ، يدوعـس  ناتـسبرع  مزاع  وسافانیکروب »  » زا هک  یجاح  دصکی 
.دندنام نادرگرس  ناتسبرع  هب  دورو  زا  سپ  دوب ، طابترا  رد  جاجح  ناکسا 

لحم رد  ریگ و  لفاغ  ناکـسا ، دادرارق  ندوب  یبلقت  زا  عالطازا  سپ  ناتـسبرع  هب  دورو  ماگنه  دارفا  نیا  ظاـکع ، هماـنزور  هتـشون  هب 
هک دش  نشور  جح  روما  ناراکردنا  تسد  يارب  سپـس  دـندش و  فقوتم  تعاس  تدم 17  هب  هرجهلا »  » هداج رد  جاجح  زا  لابقتـسا 

هدش راتفرگ  دوخ  نانطو  مه  زا  یکی  يرادرب  هالک  تایلمع  ماد  هب  دنا و  هدش  ناتـسبرع  دراو  نکـسم  دادرارق  نیمأت  نودب  دارفا  نیا 
.دنا

، ناتـسبرع جـح  روما  راکردـنا  تسد  ياـه  فرط  دـش و  هتفرگرظن  رد  ناـنآ  نداد  هاـنپ  يارب  هیریخ  نکاـسم  زا  یکی  بیترت  نیا  هب 
.دنتسه ناکسا  دادرارق  نتشاد  رایتخا  رد  نودب  ناتسبرع ، هب  نانآ  دورو  یگنوگچ  هرابرد  قیقحت  لوغشم 

ایناپسا رد  نابرق  دیع 

رازگرب یمسر  لیطعت  ناونع  هب  ار  نابرق  دیع  دراد ، رارق  ایناپسا  تیمکاح  تحت  هک  ایلیلم ،»  » رهـش ناناملـسم  .م  لاس 2010  زاغآ  زا 
نینچ ققحت  هشیدنا  رد  دنرب - یم  رس  هب  يدننامه  طیارش  رد  هک  زین - هتبس »  » رهش ناناملـسم  ات  هدش  ثعاب  هلأسم  نیا  درک ؛ دنهاوخ 

.دنشاب يا  هتساوخ 

تیمکاح تحت  يراتخمدوخ  ظـفح  اـب  یلو  تسا ، عقاو  شکارم  روشک  يا  هنارتیدـم  لـحاوس  رد  هدـشدای  رهـش  ود  : » تفگ هیبرعلا 
میمصت نیا  .دنراد  رارق  ایناپسا  یهاشداپ 
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بزح هدنیامن  يروصنملا » ایند   » تساوخرد یپ  رد  دوش ، هتـشاذگ  ارجا  هب  لاس 2010  زاغآ  زا  تسا  رارق  هک  اـیلیلم  یلحم  تموکح 
هب ناشنادـنزرف  نداتـسرفن  اب  لاس  ره  ًالومعم  ایلیلم  هتبـس و  ناناملـسم  هک  نیا  هژیو  هب  دـیدرگ ، ذاختا  فلاخم  يایلیلم  يارب  فـالتئا 

.دنتفرگ یم  نشج  یمسرریغ  هبناج و  کی  روط  هب  ار  نابرق  دیع  سرادم ،

راد هحیرج  ار  نادنورهـش  زا  یـسک  تاـساسحا  مهاوخب  هک  نآ  یب  : » تفگ هراـب  نیا  رد  یناـملراپ  يا  هسلج  رد  يروـصنملا  مناـخ 
رد ناناملسم  يارب  یمسر  یلیطعت  کی  یتح  یلو  دنراد ؛ یمسر  یلیطعت  زور  ُهن  ایلیلم  نایحیـسم  هک  منک  یم  يروآدای  مشاب ، هدرک 

«. دنهد یم  لیکشت  ار  رهش  تیعمج  زا  ًابیرقت 50 % ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدشن  هتفرگ  رظن 

رد نابرق  دیع  ندرک  یمسر  ناکما  هک  دندرک  مالعا  تسا  ایلیلم  دننامه  یطیارـش  ياراد  هک  هتبـس  رهـش  ناگدنیامن  رگید ، يوس  زا 
.دنتسه هراب  نیا  رد  یهباشم  تامادقا  ذاختا  ددصرد  رهش  نیا  ناناملسم  دنراد و  هعلاطم  تسد  رد  ار  رهش  نیا 

همادا نرق  تـشه  زا  شیب  هـک  .م  لاس 1492  رد  ایناپـسا  اـی  سلدـنا  رد  برع  ناناملـسم  يروتارپما  طوقـس  زا  سپ  هک  تسا  ینتفگ 
ًادودح هتبس  تیعمج  دش ؛ طلسم  ياه 1496 و 1580  لاس  رد  بیترت  هب  شکارم ، لحاس  رد  هتبس  ایلیلم و  رهش  ود  رب  ایناپسا  تشاد ،

رارق قراـطلا  لـبج  هریزج  هبـش  ربارب  رد  هجنط  رهـش  يرتمولیک  هاـجنپ  رد  تسا و  عبرم  رتـمویلک  تسیب  نآ  تحاـسم  رفن و  رازه   74
دودح یتیعمج  اب  عبرم و  رتمولیک   12 ایلیلم 5 / تحاسم  اما  .تسا  هدوب  اه  یلاغترپ  اه و  یمور  نیشن  هرمعتسم  زین  رت  شیپ  هک  هتفرگ 

.تسا هدش  عقاو  ریازجلا  زرم  يرتمولیک  هلصاف 150  رد  دنتسه ، ناملسم  نانآ  زا  هک 40 % رفن  رازه   57

اراتسآ زرم  زا  زاقفق  جاجح  تشگزاب 

رفن رازه  هدزناپ  دودح  لاسما  .دش  زاغآ  ناشروشک  هب  اراتـسآ  زرم  زا  هیـسور  یلامـش  زاقفق  هقطنم  ياه  يروهمج  جاجح  تشگزاب 
، ناتسغاد ياه  يروهمج  یلاها  زا 
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.دندوب هدرک  تمیزع  جح  رفس  هب  ندرا  هیروس و  هیکرت ، ناریا ، ینیمز  ریسم  زا  هدافتسا  اب  هیسور  نچچ  شوگنیا و 

.دنا هدرک  تمیزع  جح  رفس  هب  ناریا  كاخ  زا  هدافتسا  اب  هیـسور  زاقفق  هقطنم  جاجح  هک  تسا  دادعت  نیرتشیب  نیا  ریخا  لاس  رد 16 
.دندوب هدرک  یط  ار  همرکم  هکم  هب  ندیسر  ریسم  يراوس  هاگتسد  سوبوتا و 607  هاگتسد  اب 441  دارفا  نیا 

اراتسآ يزرم  ناتسرهش  نالؤسم  لاسما  .دشک  یم  لوط  هام  کی  ًالومعم  ناریا  كاخ  زا  هیسور  یلامـش  زاقفق  هقطنم  جاجح  تمیزع 
.دنا هدرک  داجیا  هیسور  هقطنم  نیا  نارئاز  رفس  لیهست  يارب  ار  یکرمگ  صوصخ  هب  ییارجا و  تالیهست  نیرتشیب 
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نالوؤسم اهتیصخش و  اب  هبحاصم  متفه : لصف 

هراشا
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نالوؤسم اه و  تیصخش  اب  هبحاصم 

حابصم هللا  هیآ  اب  هبحاصم 

، جـح ياه  تیفرظ  یگنهرف و  لئاسم  مالـسا ، ناهج  تالکـشم  هرابرد  يدزی ، حابـصم  یقتدـمحم  هللا  هیآ  اـب  اـت  داد  تسد  یتصرف 
هدنزرا ياهدومنهر  گنس و  نارگ  تاکن  يواح  ناشیا  نانخس  .میشاب  هتشاد  ییوگو  تفگ  نآ  دننام  یمیهاربا و  جح  ياه  یگژیو 

: میناوخ یم  مه  اب  هک  تسا  يا 

مادک نآ  اب  ههجاوم  ياه  هار  و  دراد ؟ يرتشیب  تیمها  کی  مادک  تسا و  يزیچ  هچ  ناهج  رد  یلـصا  لکـشم  یلاع  بانج  رظن  هب  * 
؟ تسا

يداـصتقا و یـسایس ، تالکـشم  اـب  مالـسا  ناـهج  .دراد  هدـنهد  خـساپ  هاگدـید  هب  یگتـسب  تسا و  يراذـگ  شزرا  عوـن  کـی  نیا 
ره تساه و  نآ  ترثک  تدـحو و  نیملـسم و  تیوه  یللملا و  نیب  لـئاسم  اـه  نآ  هلمج  زا  .تسا  هجاوم  یملع  یماـظن و  یگنهرف ،
رد اما  هدش ، داهنشیپ  نآ  اب  بسانتم  يداهنـشیپ  ياه  هار  دوخ و  هب  طوبرم  لماوع  بابـسا و  .دراد  ار  دوخ  صاخ  ياه  هاگیاج  مادک 
یم رت  مهم  ناسنا  یگدـنز  رد  ار  ییاهزیچ  هچ  هک  تسا  هدـنهد  خـساپ  هاگدـید  عباـت  نیا  .تسا  رت  مهم  مادـک  مینیبب  دـیاب  عومجم 

.تسا مهم  یشزرا  ماکحا  دیاقع و  تساه ، شزرا  اهرواب و  نآ  نکر  تسا و  یگنهرف  لئاسم  نیرت  مهم  ام ، خساپ  دناد ،

زا نآ  للخ  تسا و  مهم  ناسنا  یگدنز  رد  زیچ  ود  نیا  ًاعبت  دنناد ؛ یم  قالخا  دـیاقع و  ار  گنهرف  زا  روظنم  مه  يربهر  مظعم  ماقم 
هب یبایتسد  ای  تسا  طبترم  یملع  اب  داصتقا  .دنتـسین  هلوزیا  دـنراد و  رثأت  ریثأت و  مه  اب  شیب  مک و  لـئاسم  ییوگ  .تسا  رت  مهم  همه 

زاین شطسب  هعسوت و  مه  ینید  ياه  تفرشیپ  یتح  یتعنص و  يراجت و  یماظن ، لئاسم 
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هتسجرب زا  رقف  دوجو  اب  هفـص  باحـصا  ندوب ، تسرپادخ  ندوب و  ریقف  لثم  دراد ؛ توافت  لئاسم  هرهوج  اما  .دراد  یلام  تاناکما  هب 
.مالسا راختفا  هیام  دندوب و  دوخ  رصع  ناناملسم  نیرت 

دـنا و هتـسب  مالـسا  يدوبان  يارب  ار  تمه  رمک  مالـسا  نانمـشد  مامت  ناوارف ، دـهاوش  اب  .تسا  مهم  رایـسب  یگنهرف  هلأسم  نیارباـنب ،
زا یـضعب  رد  هنافـسأتم  .دـنراد  اـه  شزرا  ندرب  نـیب  زا  يارب  یناوارف  ياـه  شـالت  دـننیب و  یم  یگنهرف  يدوباـن  رد  ار  نآ  يدوباـن 

.دنا هتفای  تسد  مه  ییاه  تیقفوم  هب  شیب  مک و  یمالسا  ياهروشک 

يا هناسر  شرتسگ  زا  رت  مهم  مالـسا  يارب  يرطخ  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  تیعطاـق  اـب  يا ، هناـسر  ياـهرازبا  شرتسگ  هب  هجوت  اـب 
یم تیارـس  مه  اه  شخب  ریاس  هب  شخب ، نیا  رد  لالتخا  ًاعبت  هدوبن ، تعـسو  تدـش و  نیا  هب  مه  يرـصع  چـیه  رد  هچناـنچ  .تسین 

.دوش یم  هدید  شا  هنومن  مالسا  ناهج  ياهروشک  زا  یضعب  رد  .دنک 

: تسا روصتم  لکش  ود  رد  هلباقم  هک  تسا  نیا  خساپ  رطخ ، نیا  اب  ههجاوم  یگنوگچ  رد  اما 

.یبسن دودحم  لکش  مود ، لماک و  لآ و  هدیا  لکش  لوا ،

تدـحو یعوـن  دوـجو  رب  تسا  فـقوتم  نیا  یمالـسا و  ياـهروشک  هـمه  قاـفتا  دروـم  هماـنرب  کـی  رب  فـقوتم  شلآ  هدـیا  لـکش 
هتـشذگ لثم  رـصاعم ، خیرات  تسا و  یلآ  هدیا  نامرآ  کی  نیا  یلو  یمالـسا ، يا  هتـسد  ود  نایم  رد  کیتکات  فدـه و  کیژتارتسا 

.دشاب رارقرب  یمالسا  ياه  تلم  اه و  تلود  نیب  یلدمه  داحتا و  نینچ  کیدزن ، يا  هدنیآ  رد  هک  دهد  یمن  ار  يدیون  نینچ 

تسا و روسیم  رودـقم و  دـح  رد  ناناملـسم  ياه  شزرا  اهرواب و  تیوقت  تهج  رد  یگنهرف  ياه  همانرب  يارجا  شمود : لکـش  اـما 
هب هک  دراد  راذگرثا  ياهرشق  رد  تمه  هدارا و  مزع و  دوجو  تاناکما و  ندش  مهارف  هب  یگتسب  شقیـض  هعـس و  فعـض و  تدش و 

.تسا ریذپ  ناکما  ییاه  همانرب  اب  مه  اهرشق  نیا  تیوقت  دوخ ، هبون 
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هب نانیمطا  زا  سپ  دـننک ، یهلا  هاگ  شیپ  رد  تیلوؤسم  ساسحا  دـیاب  هعماج  هتخیهرف  رـشق  هک  تسا  نیا  شخب  نیا  رد  یلک  خـساپ 
زارد تدم و  نایم  تدم و  هاتوک  ییاه  حرط  دنریگب و  هرهب  نیـصصختم  براجت  اه و  هشیدـنا  زا  ادـتبا  اه ، تیلاعف  عون  نیا  تیمها 

هدافتسا اب  .دننک و  مهارف  روسیم  دح  رد  اه  نآ  ندرک  ییارجا  يارب  ار  مزال  تاناکما  هدرک ، یحارط  یلمارف  یلم و  حوطس  رد  تدم 
.دنشوکب یمالسا  عماوج  یگنهرف  حطس  ياقترا  رد  هناسانش  ناور  ياه  شور  زا 

سوق یلک  روط  هب  جح  کسانم  ماجنا  هک  دراد  ییالقع  لامتحا  هدـنیآ ، یگنهرف  یـسایس  تالوحت  اه و  ینیب  شیپ  بسح  هب  ایآ  * 
؟ ریخ ای  دبایب  یلوزن 

شهاک اهنت  هن  هک  هدرک  یحارط  يروط  کسانم ، نیا  حارط  دنک ، یم  دییأت  مه  یملع  دهاوش  دهد و  یم  ناشن  خـیرات  هک  روط  نآ 
هب طوبرم  لئاسم  نارازگ و  جح  يدعاصت  شیازفا  ریخا ، ههد  دنچ  نیمه  رد  .تسا  شیازفا  هب  ور  ًامئاد  هکلب  دـهد ، یمن  خر  نآ  رد 
رد هک  میراد  رطاخ  هب  .دنک  یط  یلوزن  ریس  دوش و  سوکعم  نایرج  نیا  يزور  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  تسا و  سوملم  نآ 

مدرم مومع  يارب  يرازگ  جح  ناوت  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، طلـسم  مدرم  رب  رقف  یطحق و  يراگزور  ًاضرف  رگا  هک  هدش  دیکأت  مالـسا 
هب جح  نابلطواد  رامـش  هزورما  اما  دـنک ؛ مازعا  جـح  يارب  ار  یناسک  یتلود  هجدوب  زا  تسا  فظوم  یمالـسا  تموکح  دـنامن ، یقاب 

.دننک هدنیآ  يارب  تیریدم  ریبدت و  یمالسا  ياهروشک  دیاب  هک  تسا  دایز  يردق 

؟ تسا جح  تیفیک  نتساکورف  هب  طوبرم  لاؤس  مود  شخب  * 

دوـب و هدـمآرد  رثا  مک  حور و  یب  کـشخ و  کـسانم  کـی  تروـص  هب  جـح  هک  میدوـب  نـیا  دـهاش  رود ، نادـنچ  هـن  هتـشذگ  رد 
حور هرس ) سدق  ) ماما ياهدومنهر  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب و  فیعض  هداعلا  قوف  یسایس ، یعامتجا و  دُعب  رد  ًاصوصخم 

میدوب و جح  یفیک  دشر  دـهاش  ام  هراومه  درذـگ ، یم  بالقنا  يزوریپ  زا  هک  ههد  هس  نیا  رد  .دـش  هدـیمد  تدابع  نیا  رد  دـیدج 
جح هب  بالقنا  زا  شیپ  یسک  رگا 
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ار يریگ  مشچ  رایـسب  هلـصاف  دنک ، هسیاقم  ار  هرود  ود  نیا  رد  جح  يرازگرب  تیفیک  دشاب و  هتـشاد  لاسما  ار  قیفوت  دـشاب و  هدـمآ 
نـسح اب  میراودـیما  .تسا  هدـش  لصاح  جـح  رد  هتفهن  ياهورین  زا  یـشخب  زا  هدافتـسا  اـب  زونه  همه ، نیا  درک و  دـهاوخ  هدـهاشم 

.دریگب ماجنا  يرت  لماک  مه  زاب  ياه  يزیر  همانرب  هتشذگ  براجت  زا  هدافتسا 

؟ دیراد يداهنشیپ  هچ  جح  تیفیک  ياقترا  يارب  یلاع  بانج  * 

ییاهورین تیبرت  هب  دنمزاین  جح  ياه  تیفرظ  تاناکما و  زا  رتشیب  هچ  ره  هدافتـسا  بالقنا ، زا  دعب  هلاس  یـس  ياه  هبرجت  هب  هجوت  اب 
يارب يا  هدکــشناد  هـک  دـشاب  زاـین  اـسب  هـچ  دـننک و  ارجا  یبوـخ  هـب  ار  هدــش  یحارط  دوـجوم و  ياـه  هماـنرب  دــنناوتب  هـک  تـسا 

روط هب  يونعم و  یقالخا و  دـشر  تاغیلبت ، تاـطابترا ، تهج  رد  ار  یفلتخم  ياـه  هتـشر  هک  میریگب  رظن  رد  جـح  ناگدـننکرازگرب 
.دنک سیردت  نارازگ  جح  ینید  یگنهرف - ياقترا  یلک 

؟ تسیچ اه  نآ  اب  ههجاوم  راک  هار  مالسا و  ناهج  رد  یطارفا  ياه  نایرج  زورب  روهظ و  هرابرد  یلاع  بانج  رظن  * 

ياه يژتارتساءزج  دراد و  ینالوط  رایـسب  يا  هقباس  یمالـسا ، روشک  ياهزرم  جراخ  لخاد و  رد  یناطیـش  لـماوع  نیا  دوجو  لـصا 
ییاـج هب  عقوت  دـنوش ، تحار  ناشّرـش  زا  اـه  ناملـسم  دوش و  هدـیچرب  یلک  هب  اـه  تنطیـش  هنوگ  نیا  هک  نیا  عقوت  تسا و  ناـطیش 

دـشخب و تینوصم  لیـصا  یعقاو و  ناناملـسم  هب  فرط  کی  زا  هک  ار  اه  نیا  اـب  هلباـقم  هار  نیرتهب  هک ، نیا  تسا  مهم  هچنآ  .تسین 
ار اه  هار  نیا  دیاب  دوش ، لصاح  وج  تقیقح  ضرغ و  یب  دارفا  يارب  داشرا  ناکما  رگید ، یفرط  زا  دـنک و  تظافح  ار  اه  عالطا  مک 

.درک يریگ  یپ  ییاسانش و 

یلک روط  هب  .تشاد  دهاوخ  توافت  اه  هشقن  عون  بسح  هب  تسا ، یناطیش  ياه  هشقن  اب  هلباقم  یعون  تقیقح  رد  هک  اه  هار  نیا  ًاعبت 
: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  ود  هب  ار  اه  هار  نیا 
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نآ هب  یللملا  نیب  عماجم  رد  دـننک و  يراذـگ  هیامرـس  نآ  يارب  دـنوش و  راد  هدـهع  یمـسر  ياه  نامزاس  دـیاب  هک  ییاـه  شور  . 1
.دننک دانتسا 

نیا رد  دریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  یصاخ  رشق  صاخ و  نامز  صاخ و  هقطنم  رد  هک  تسا  يدروم  یمسوم و  یعرف ، ياه  هار  . 2
ییاه شور  زا  هک  درک  یلک  ياه  هیـصوت  ناوت  یم  طقف  تفرگ و  رظن  رد  نآ  يارب  یـصاخ  هطباض  بوچراـچ و  ناوت  یمن  شخب ،

.دشاب تموصخ  شیازفا  ییاز و  شنت  زا  رود  نقتم و  رودقملا ، یتح  هک  دوش  هدافتسا 

ثحب یباـجیا  یتاـبثا و  هبنج  رب  دـیکأت  شا  یلک  درک  يور  هک  درک  داهنـشیپ  ار  ینـشور  دربـهار  کـی  ناوـت  یم  لوا  هار  يارب  اـما 
ياه شور  زا  دـشاب و  هداس  رودـقملا  یتح  هدـننک و  عناق  مکحم و  هلدا  اب  هعیـش  دـیاقع  تابثا  گنهآ  راک ، گـنهآ  ینعی  تساـه ؛
دنک یعس  دهد و  رارق  بطاخم  تیعقوم  رد  ار  دوخ  هدنـسیون  .دوش  بانتجا  بلاطم  ندرک  رابنا  فرب  فیعـض و  ياه  لیلد  تسس و 

هب خساپ  دوش و  یمالـسا  یناسنا و  فطاوع  مارتحا ، بدا ، تیاعر  اهدروخرب  رد  دشاب و  هدننک  عناق  وا  يارب  هک  دسیونب  يا  هنوگ  هب 
هتبلا .دـیآ  یم  یگبلط  ياه  باتک  رد  هک  ییاه  تلق » تلق ، نا   » لثم دوش ؛ هئارا  یتابثا  بلاطم  لیذ  رد  یعرف و  تروص  هب  اـه  ههبش 

رد راـک  نیا  .دوش و  هداد  خـساپ  حرط و  یفیرظ  تروص  هب  تالاکـشا  مالـسا ، نانمـشد  ناـفلاخم و  ياـه  ینکفا  ههبـش  هب  هجوت  اـب 
.دوش تراظن  یفاک  رابتعا  ياراد  دامتعا و  لباق  زکرم  کی  تیروحم  اب  هک  داد  دهاوخ  ار  دوخ  بولطم  جیاتن  یتروص 

نداد ناشن  اب  هدش ، حرطم  یـصخش  ياهرظن  ناونع  هب  نآ ، فلاخم  دوش و  هئارا  نقتم  مجـسنم و  دنتـسم ، روط  هب  دیاب  هعیـش  دیاقع 
.دراد دوجو  یفارحنا  راکفا  مه  ننس  ملاع  رد  .دوش  هتساک  تالمح  تدش  زا  رگید  بهاذم  زا  هباشم  دراوم 

گنج شزراب  هنومن  هدوب ؛ هباحـص  نیب  مه  مالـسا  ردـص  رد  تسا و  يریذـپان  باـنتجا  رما  بهاذـم  نیب  فـالتخا  هک  مراد  دـیکأت 
.دوب هشیاع  هحلط و  ریبز ، هیواعم ، اب  (ع ) یلع
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کی هب  ارچ  اج  نیا  رد  اما  دینک ؛ یمن  در  ار  مادک  چیه  امش  .دش  هدیـشک  گنج  هب  راک  دنتـشاد و  فالتخا  يدج  لئاسم  رد  اه  نیا 
دیابن تسا و  هدـش  هتفریذـپ  يرما  یعرف  تاداقتعا  رد  یتح  یبهذـم  فـالتخا  هک  دوش  هجوت  دـیاب  .دـینک  یم  توعد  صاـخ  فیط 

.دوش قارتفا  ییورایور و  بجوم 

کی ره  هب   » هک دینک  یم  لقن  (ص ) ربمایپ زا  .هباحص  زا  یضعب  نتشادن  لوبق  لثم  .مینکن  حرطم  ار  نامدیاقع  زا  یـضعب  مینکن  یعس 
نیا متیدتقا .» متیدتقا  مکیاب  : » دینک یم  لقن  امـش  رمع ؛ هب  امـش  میدرک ، ادتقا  (ع ) یلع هب  ام  دنا .» موجن  لثم  دینک ، ادـتقا  هباحـص  زا 

ار هباحـص  اب  تفلاخم  مینک و  یفن  یلک  هب  ار  لـئاسم  نیا  هک  دـنراد  رارـصا  اـه  یـضعب  .میروخب  رفک  كراـم  هک  دوش  یمن  ثعاـب 
دنهاوخ روط  نیا  ًاعبت  مه  ناشناوریپ  دنتـشاد ، فالتخا  مه  اب  هباحـص  دوخ  یلاح  رد  دنراد ؛ تیلوبقم  همه  تسا و  تسردان  مییوگب 

.دوب

؟ تسا هدیشوپ  لمع  هماج  ناشیا  تایونم  ایآ  دینیب و  یم  هنوگچ  یمیهاربا  جح  يایحا  رد  ار  هرس ) سدق  ) ماما ترضح  شقن  * 

ریبادـت رتشیب و  تاناکما  بسک  اب  هتبلا  .تسا  هتفرگ  تئـشن  ماما  ترـضح  زا  هک  داتفا  قافتا  مالـسا  ناهج  رد  اه  تیلاعف  زا  يرایـسب 
.درک رتشیب  یلیخ  عیشت  تیناقح  بالقنا و  ياه  نامرآ  شرتسگ  رد  ار  جح  ریثأت  ناوت  یم  هنامیکح ،

ییاه تمکح  رارسا و  تسا - قافتا  دروم  شیب  مک و  هک  هدش - فیرعت  ياه  بلاق  زا  ریغ  مالسا  ياهروتـسد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
جح دراوم  نیا  زا  یکی  .دـبای  یمن  ققحت  مه  بوـلطم  راـثآ  نآ  ًاـعبت  دریگ و  یم  رارق  تلفغ  دروـم  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  هک  دراد 

سدـق ) ماما ترـضح  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تاکرب  راثآ و  زا  يرایـسب  هدـش و  هدز  تفآ  هویم  تروص  هب  هتـشذگ  رد  هک  تسا 
« ییاکیرمآ مالسا   » ربارب رد  بان » مالسا   » لثم اًلبق  جح  .درک  هدنز  داعبا  مامت  اب  ار  ادخ  هتـساوخ  یعقاو  جح  درک و  ایحا  ار  نآ  هرس )

.دوب
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حلاص فلخ  هب  دیاب  ام  .دشاب  هتشاد  مه  ار  صاخ  طیارش  ندش ، یلمع  يارب  دیاب  هک  دنتشاد  ییاه  هیصوت  ماما  صاخ ، دراوم  رد  اما 
.دنزب و هیقف  ّیلو  ار  ییاهن  نخس  دیاب  ارآو  اه  شور  براضت  رد  .تسا  هیقف  تیالو  رارسا  زا  یکی  نیا  مینک و  هعجارم  ماما  ترضح 

.دنتسه تسپ  نیا  يدصت  يارب  نیرت  هتسیاش  هک  دندرک  تابثا  يربهر  لوط  رد  ناشیا  .میرادن  يربهر  مظعم  ماقم  زا  رت  یلوا 

طسوت دهد و  صیخشت  هیقف  ّیلو  دیاب  ار  نآ  تحلصم  هکلب  مینک ؛ مَلَع  زورما  دیابن  ار  يدوعـس  تموکح  هرابرد  ماما  ینارنخـس  اًلثم 
.دندوب هدومرف  ار  نیا  نامز  نآ  تائاضتقا  طیارش و  اب  بسانتم  هرس ) سدق  ) ماما .دنک  يراذگ  تسایس  دوخ  هدنیامن 

؟ دیراد نآ  رتشیب  ياقترا  يارب  يداهنشیپ  هچ  دیا و  هدید  روطچ  ار  جح  هصرع  رد  ياه  تفرشیپ  تالوحت و  * 

: دوش یم  میسقت  شخب  ود  هب  دیایب ، دیدپ  روشک  نوئش  زا  يرایسب  لثم  مه  جح  رد  دیاب  هک  یتالوحت 

اتسار نیا  رد  یهجوت  لباق  تالوحت  لاس  نیدنچ  نیا  لوط  رد  ًافاصنا  هک  دش  یم  تیریدم  هب  طوبرم  هک  يرهاظ  يروص ، یلکش  . 1
لماعت دندمآرب و  سابتقا  ددصرد  اهروشک  زا  يرایسب  تسا و  هتخاس  زاتمم  یمالسا  ياهروشک  نیب  رد  ار  نآ  رما  نیا  هدمآ و  دیدپ 

.دنوش دنم  هرهب  نآ  تایبرجت  زا  ات  دندرک  رارقرب 

ياـه هدافتـسا  ًاـبلاغ  دنتـسه و  وردوخ  اـهورین  اًـلعف  .دراد  یقـالخا  یملع و  دـمآراک  يورین  تیبرت  هب  یگتـسب  ییاوـتحم ، شخب  . 2
تفرـشیپ دهاش  ناوت  یم  دج  روط  هب  دنوش ، هتخاس  یتیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ و  مه  یتیریدم ، ياهورین  مه  رگا  .تسا  یمـسوم 

دبایب ینوزف  جح  تیفیک  زور  هب  زور  مراودیما  دـنراد ، جـح  رما  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  يا  هژیو  تیانع  اب  .دوب  يریگ  مشچ  ياه 
 ... هللاءاش نا  دوش ، کیدزن  دوخ  یلاعتم  فادها  هب  و 
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یندم قاحسا  ياقآ  بانج  اب  هبحاصم 

سییر رواشم  یندـم ، قاحـسا  يولوم  ياقآ  باـنج  تسا ، رادوخرب  یـصاخ  تیبوبحم  زا  تنـس  لـها  دزن  هک  اـه  هرهچ  نیا  زا  یکی 
تسایر یمالسا و  بهاذم  هاگـشناد  يانما  تئیه  وضع  تیب و  لها  یناهج  عمجم  یلاع  ياروش  وضع  تنـس و  لها  روما  رد  روهمج 

تفگ تفریذـپ ؛ ار  نامتوعد  ییور  هداشگ  تمیمـص و  اب  وگو  تفگ  نیا  يارب  يو  .تسا  هثعب  تنـس  لها  تیریدـم  ياـنما  ياروش 
.تسا ناشیا  ياه  هاگدید  زا  يا  هراپ  ریز  يوگو 

؟ تسیچ نآ  رب  بترتم  دیاوف  جح و  يراگن  خیرات  * 

دنزومایب و نآ  زا  يزیچ  ناگدنیآ  هک  یبلاطم  .دشاب  هچ  دیآ ، یم  هک  یبلاطم  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  تسین ، هدـیاف  یب  يزیچ  چـیه 
نارگید ندرک  عناق  يارب  اهنت  دشاب ، یتاغیلبت  ياهراک  يرـس  کی  رگا  یلو  .تسا  دنم  شزرا  اًلماک  اه ، نآ  يارب  دـشاب  یهار  غارچ 

هک تسا  ییاوتحم  بلاطم و  نآ  لصا ، نیارباـنب ، .تسین  شخب  هجیتن  ماـظن  يارب  نادـنچ  یناـسر  عـالطا  تهج  زا  اـما  تسا ، بوخ 
.دوش یم  هضرع 

مادـک نآ  زا  تفر  نورب  ياـه  هار  تسیچ و  تسا  هجاوم  نآ  اـب  مالـسا  ناـهج  هک  هلأـسم  نیرت  مهم  ینونک  طیارـش  رد  دـییامرفب  * 
؟ تسا

ياه نامز  اب  نامز  نیا  تافالتخا  قرف  یلو  هدوب ؛ تاـفالتخا  ادـتبا  زا  مالـسا ، ناـهج  رد  دراد و  یـساسا  نانمـشد  یمالـسا  بـالقنا 
مالـسا نانمـشد  ام ، رـصع  رد  یلو  دـندوب ، ناشدوخ  هدـنزاب  هدـنرب و  دنتـشاد ، فالتخا  لبق  رد  اه  هقرف  رگا  هک  تسا  نیا  هتـشذگ ،

هن تسا ، مالـسا  یعقاو  هدنرب  مه  يزوریپ  تهج  رد  .هقرف  کی  هن  دوش ، یم  هدنزاب  مالـسا  دنتـسه و  تافالتخا  نیا  یعقاو  ناگدـنرب 
اب مه  زورما  میداد ، یم  رارق  بطاخم  ار  رگیدـکی  اًلبق  هک  ینابز  اب  ار  یمالـسا  ياه  هقرف  دـیابن  هک  نیا  مهم  هتکن  صاخ ؛ ياـه  هقرف 

.دور یم  نیب  زا  مه  هقرف  نآ  دوخ  دنت ، ياهدروخرب  اب  اریز  میهد ؛ رارق  بطاخم  نابز  نامه 
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ام ناـگرزب  دـیاب  تفـالخ ؛ هلأـسم  هن  تسا  برغ  ریغ  اـب  برغ  رامعتـساریغ ، رامعتـسا و  زورما  هلأـسم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب 
ریثأت مه  هقرفت  داجیا  رد  اه  تین  دوش و  یم  دایز  نانمـشد  تیقفوم  لامتحا  هقرفت  اـب  ًاـساسا  .دنـشاب  هجوتم  ار  ناـمز  نیا  تیـساسح 

.تسا نانمشد  اب  هتساوخان  یهارمه  یعون  تقیقح ، رد  درادن و 

هرصاحم .دننک  ییورایور  یمالسا  يروهمج  اب  نکمم ، لکش  ره  هب  هک  دنراد  مزع  مالسا  نانمشد  تسا ؛ راوشد  رایسب  یلعف  طیارش 
نیب لفاحم  رد  نانآ  یمـسر  تاسلج  .دنتـسه  لاعف  رگید  ياه  ههبج  رد  دـشن  مه  یماـظن  هلمح  رگا  یگنهرف ، مجاـهت  اـی  يداـصتقا 

.تسا هدش  رتشیب  ًاریخا  مه  یللملا 

نایز ظاحل  هب  هن  دـنرفنتم ، اکیرمآ  زا  ناناملـسم  .دنتـسین  وس  مه  اًلماک  مه  یمالـسا  ياه  تموکح  اه  بیـسآ  نیا  اـب  ههجاوم  يارب 
تصرف نیرتهب  جح  رد  ام  .تساه  تلم  همه  كرتشم  هجو  نیا  دننک و  یم  راک  مالـسا  ررـض  هب  اه  ییاکیرمآ  نوچ  هکلب  يداصتقا ؛

يریگرای لابند  دـیاب  اه ، تلود  يزاس  ساسح  نودـب  مینک  بلج  ار  اـه  تلم  داـمتعا  هک  دوش  ماـجنا  ییاـهراک  دـیاب  میراد ، ار  اـه 
.میشاب

نویباهو ياه  ینکفا  ههبـش  ربارب  رد  دـینک  یم  رکف  یمالـسا ، قرف  ماجـسنا  تدـحو و  دروم  رد  یلاع  باـنج  دومنهر  هب  هجوت  اـب  * 
؟ درک راتفر  دیاب  هنوگچ  سدقم ، نکاما  رانک  هشوگ و  رد  یطارفا 

نیا .دننک  نوصم  ار  نایعیـش  لدتـسم ، ییوگ  خـساپ  اب  دـننیبب و  ار  تاهبـش  عیـشت  ياملع  مینک ؛ هاگآ  ار  دوخ  مدرم  دـیاب  تیاهن  رد 
هک یلاناک  زا  .دنناشک  یم  فارحنا  هب  ار  مدرم  دننک و  یم  دراو  یتاهبـش  مه  نایحیـسم  .دراد  دوجو  مه  تیحیـسم  بناج  رد  هلأسم 
راک .دوش  یمن  لح  فراعت  روز و  اب  اهراک  زا  یـضعب  .میریگب  رظن  رد  ار  اـه  نآ  زا  رتهب  ياـه  شور  دـیاب  دـنوش ، یم  دراو  اـه  نآ 
مارح : » دنیوگ یم  عیقب  رد  هلمج  کی  اه  نآ  دراد ، يرتشیب  تصرف  ملاع  .دننک  هاگآ  ار  مدرم  دـیاب  تسا و  یگنهرف  راک  کی  املع 

.تسا مدرم  يزاس  حلسم  هار  نیرتهب  نیاربانب ، .دنوش  هیجوت  ًادعب  ای  اًلبق  نارئاز  تسا ،»
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؟ تسا رادروخرب  ییاه  یگژیو  هچ  زا  یمیهاربا  جح  دینک  یم  رکف  یلاع  بانج  * 

؛ تسوضو ًارهاظ  وضو  لثم  یلمع  .دراد  يرهاظ  هتسوپ و  کی  نطاب و  حور و  کی  تادابع ، نیا  هک  دراد  دوجو  مالسا  رد  یتادابع 
.تسوضو ندشن  ای  ندش  هتفریذپ  نآ  دراد و  مه  نطاب  اما 

نآ يرهاظ  تحص  زا  ریغ  جح ، تیلوبقم  اما  .تسا  رثؤم  لامعا  تحص  رد  تسا و  هیـضق  رهاظ  فاوط و ...  کیبل ، مارحا ، جح ، رد 
دروم يزامن  ره  هک  روط  نامه  درادـن ؛ يریثأت  دوشن ، لوبق  ات  مه  جـح  دـهاوخ ، یم  نطاب  تسدـنوادخ ، تسد  رد  تیلوبقم  تسا ؛

.تسا صاخ  زامن  روظنم  هکلب   (1) ِرَْکنُْملاَو ) ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنا  :) تسین هیآ  نیا  رظن 

لوبق وا  جح  هک  دشاب  نئمطم  درک ، رییغت  یـسک  رگا  .دیآ  یم  دوجو  هب  رییغت  ناسنا  رد  هک  نیا  نآ  دراد و  تمالع  کی  لوبقم  جح 
اما تسا ؛ كاپان  ياـه  بلق  رد  ادـخ  ياهروتـسد  هب  تبـسن  یتبغر  یب  .دوش  یم  نشور  بلق  تاـفرع ، زا  تشگزاـب  زا  سپ  هدـش و 

.تسین هنوگ  نیا  یعقاو  ِیجاح 

تمـسق هب  تسا و  ناشلامعا  تحـص  هب  ناش  هجوت  نیرتشیب  اه  یناریا  زا  یـضعب  .دوش  هتفریذپ  نام  جح  هک  مینک  راک  هچ  یتسار  هب 
زا ادخ  تسا  نکمم  رفـس  نیا  رد  دشاب و  ییاجر  فوخ و  دیاب  یجاح  لد  رد  هک  دنیوگ  یمن  دننک و  یم  هجوت  رتمک  نآ ، یناحور 

ياج هک  هکم  رد  ًاصوصخم  .دننز  یم  رـس  ار  اه  هزاغم  همه  .دنتـسه  دیرخ  لابند  ردقچ  جح ، رد  اه  یـضعب  ًالوصا  .دوشن  یـضار  وا 
.درادن شزرا  مه  يزیشپ  تقیقح  رد  هک  دننک  یم  ینز  هناچ  رتشیب  لایر  يراگدنام  يارب  تسا ، تدابع 

ار راک  نیا  رتمک  رگید  ياه  یجاح  ارچ  .دوش  هیـضق  دراو  يدج  تروص  هب  دیاب  ناوراک  یناحور  هیور ، نیا  حالـصا  يارب  نیاربانب 
هزات و يزاین  زور  ره  .دننک  یم 

45 توبکنع : - 1
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یم تیصاخ  یب  ار  جح  دروآ و  یم  نییاپ  ار  یلم  ههجو  اه  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هیور ، یب  يدرگرازاب  ینارذگ و  تقو 
.دزاس

؟ دراد یصاخ  دومن  يا  هتکن  هچ  نایناریا  يرازگ  جح  رد  دییامرفب  شسرپ  نیرخآ  ناونع  هب  * 

یمالسا ياهروشک  رگید  رد  اهنت  هن  یهافر ، تاناکما  یجاح ، رما  هب  مامتها  مظن ، یناسر ، تمدخ  میهد ، یم  ماجنا  ام  هک  ییاهراک 
ردق اضق و  هب  راذگاو  دنتـسه و  اهر  دـنیآ ، یم  رگید  ياهروشک  زا  هک  ییاه  یجاح  .دنتـسین  مه  اب  هسیاقم  لباق  اًلـصا  هکلب  تسین ،

- یتیناحور شخب  یکشزپ ، تاناکما  دحاو ، هناخزپشآ  زا  یمالسا ، يروهمج  جح  فالخرب  دنرادن ، يا  همانرب  میمصت و  دنا و  هدش 
رد مظنم  روط  هب  مادک  چیه  تامادقا  نیا  دننک - یم  یهارمه  ار  نانآ  سپـس  هیجوت و  ار  نانآ  دنراد و  ناریا  رد  ددـعتم  تاسلج  هک 
نآ رد  .دـندرک  یم  يوریپ  امـش  زا  همه  شاـک  هتفگ  راـب  نیدـنچ  مه  يدوعـس  تلود  هک  نـیا  بلاـج  هـتکن  .تـسین  رگید  ياـهاج 

.دش یم  ناسآ  ام  راک  تروص 

یسنوی نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  هبحاصم 

یقوقح یهقف و  نواعم  هیئاضق و  هوق  سییر  یتینما  رواـشم  تاـعالطا ، قباـس  ریزو  یـسنوی ، یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  باـنج 
روما تنواعم  رد  کنیا  نویناحور و  سرزاب  ناونع  هب  اًلبق  دنتسه و  ماظن  تحلصم  صیخـشت  هب  هتـسباو  کیژتارتسا  تاقیقحت  زکرم 

یللملا نیب  داعبا  هرابرد  ناشیا  ياه  هاگدـید  زا  ات  میدـش  نآ  رب  .دـنراد  روضح  جـح  مسوم  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  لـلملا  نیب 
.میشاب هتشاد  ییوگو  تفگ  یمالسا  تما  رد  یشخب  ماجسنا  ياه  هار  مالسا و  ناهج  جح ،

؟ دییامن یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  جح  ياهدادیور  تبث  يراگن و  خیرات  ترورض  * 

اهدرک لمع  یملع و  یبایزرا  زا  هتـشذگ  اریز  تسا ؛ یندوتـس  هدرک ، جح  باتک  نیودت  هب  مادقا  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هک  نیا  زا 
انبم و ار  نآ  ناوت  یم  یتآ ، ياه  لاس  رد 
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درک لمع  ینوریب و  ياه  هولج  دـناوت  یم  اـما  دـشاب ، اـه  تیلاـعف  همه  هدـننک  سکعنم  دـناوت  یمن  راـک  نیا  هچرگا  .داد  رارق  هنییآ 
.دشاب جح  نارازگراک  سوسحم 

زا سپ  هتـشاد و  جـح  يرازگرب  نسح  رب  يدـج  ماـمتها  یمالـسا  يروهمج  دراد ؛ مه  يرگید  یخیراـت  تدـمزارد و  رثا  راـک ، نیا 
.دنامب ظوفحم  تبث و  دیاب  نیاربانب  تسا ، هدوب  راذـگریثأت  نارگید  رب  نایناریا  جـح  هدوب و  یمیهاربا  جـح  ماجنا  یپ  رد  مه  بالقنا 

هدشن و ماجنا  هنافسأتم  اما  هدوب ؛ هنوگچ  يرازگ  جح  هتشذگ ، نورق  رد  هک  مینادب  میراد  تسود  میرادن ، یباتک  هنافسأتم  هتشذگ  زا 
یتح هک  جـح  زا  دـشاب  ییامن  دـشاب و  نارگید  يارب  ییوگلا  دـناوت  یم  یمالـسا  يروهمج  تسا و  هدـشن  طبـض  تبث و  جـح  داعبا 

؛ تسا هدـمآ  میقتـسمریغ  روط  هب  يدودـح  اـت  مه  اـهروشک  ریاـس  جـح  اریز  دـنریگب ؛ هرهب  نآ  زا  دـنناوت  یم  مه  رگید  ياـهروشک 
.دریگ ماجنا  دیاب  تسا و  يدنم  شزرا  راک  نیا  نیاربانب ،

؟ تسا هتفهن  یتاهج  هچ  رد  جح  یللملا  نیب  داعبا  یلاع  بانج  هاگدید  زا  * 

يدرف داعبا  ياراد  مه  هک  تسا  ینید  ماکحا  هلمج  زا  جح  .یـسایس  یعامتجا - دُعب  يدرف و  دُعب  دـنراد : شخب  ود  اه  تدابع  ًاساسا 
ار یمالسا  ینید و  تهبا  همه  جح ، دشابن ، هزادنا  نیا  هب  یتدابع  چیه  دیاش  .تسا  یللملا  نیب  یعامتجا و  یـسایس  داعبا  مه  قیمع و 

یم هجوتم  یمالـسا  هعماج  دنک ، یم  لیدبت  خیرات  هب  ار  یمالـسا  تما  یمالـسا و  تما  هب  ار  درف  ره  .دراذگ  یم  شیامن  هب  اج  کی 
.دنا هشیر  یب  بتاکم  ریاس  هک  یلاح  رد  تسا ؛ يرشب  خیرات  نیرت  كاپ  نیرت و  ینالوط  دیحوت  خیرات  هک  دوش 

رگ هولج  هجو  نیرتهب  هب  جح ، شیامن  رد  یخیرات  تلاصا  نیا  هک  تسا  نیرت  لیـصا  نیرتراد و  هشیر  یتسرپاتکی  دـیحوت و  خـیرات 
کسانم و همه  دننیبیم و  (ع ) میهاربا شقن  رد  ار  دوخ  نایجاح  همه  دـنک و  یم  لمع  ربمایپ  کی  شقن  رد  یجاح  کی  هک  دوش  یم 

کی .تسین  هنحـص  یچاـشامت  تسا ؛ يرجم  تسین ، رگ  هراـظن  یجاـح  .دـننک  یم  ارجا  دراد  کیلوبمـس  هبنج  هک  ار  ییاـه  هماـنرب 
(ع) مدآ ترضح  هب  ار  دوخ  یجاح 
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یم خیرات  مه  بتکم و  مه  فده ، مه  هدیقع ، مه  اج  کی  (ص ) مرکا ربمایپ  و  (ع ) یسیع و  (ع ) یسوم هب  دیحوت و  راذگ  ناینب  هب  و 
.دنیب

هناخ نوچ  دهد ؛ یم  دنویپ  ادخ  هب  ار  وا  فرط  کی  زا  .دهد  یم  هبناج  دـنچ  یتیوه  ناملـسم ، کی  هب  یخیرات  دـنویپ  تلاصا و  نیا 
، ادـخ زج  درذـگ و  یم  اه  هتـساوخ  تاّینمت و  همه  زا  (ع ) میهاربا نوچ  دـهد و  یم  دـنویپ  ایبنا  هب  یفرط  زا  و  دـنک ، یم  فاوط  ار  وا 
؛ یمالـسا تردق  نیرت  گرزب  هک  دریگ  یم  رارق  یمالـسا  تما  مطالترپ  يایرد  رد  مه  رگید  يوس  زا  .دنک  یم  ینابرق  ار  زیچ  همه 

يا هشوگ  هدش و  رگ  هولج  هجو  نیرتهب  هب  هک  تسا  یعامتجا  دُعب  نامه  نیا  تسا و  دیحوت  ياتـسار  رد  رـشب  تردـق  شیامن  ینعی 
اب اما  نوگانوگ ، ياه  شیارگ  قیالس و  اه ، گنر  همه  اب  ار  دوخ  تکرح  اه  ناملسم  همه  هنوگچ  هک  تسا  مالسا  ناهج  تمظع  زا 

.دنریگ یم  راک  هب  نابز  کی  مه و  دننامه  انم  یعس و  فاوط ، رد  دحاو  تهج  رد  رفاو و  قشع 

رد دنـسرب ، یهاگآدوخ  هب  جح  رد  نیملـسم  رگا  .تسا  مالـسا  ناهج  ناهنپ  تمظع  زا  يا  هشوگ  نیا  تسا ؛ کیبل  اب  تکرح  زاغآ 
.تفر دهاوخ  نیب  زا  ناگناگیب  هطلس  داسف ، ملظ ، رهاظم  همه  تروص  نآ 

نیا هب  دورو  زا  شیپ  ناملـسم  .دـنک  یم  یلجت  اج  نیا  هک  تسا  یهاـگآدوخ  دراد ، زاـین  نآ  هب  تدـش  هب  مالـسا  ناـهج  هک  يزیچ 
کی هب  ار  دوخ  دوش ، یم  دراو  هنحـص  نیا  هب  یتقو  اما  دوش  یم  دیدرت  راچد  نارگ  هطلـس  ربارب  رد  دـنیب و  یم  زیچان  ار  دوخ  هنحص 

هب مک  مک  هدوب ، عالطا  یب  دوخ  ناهارمه  خیرات و  هتشذگ و  زا  دمهف  یم  دنیب و  یم  ینغتسم  لصتم و  دیدج  تردق  میظع و  ناهج 
تهج مه  تفص و  مه  یناسنا  سوفن  نویلیم  اهدص  زا  ار  مالسا  ناهج  دنیب ، یم  تیاهن  یب  ار  مالـسا  تردق  .دسر  یم  یهاگآدوخ 

، راو میهاربا  رفن  اـه  نویلیم  .دـش  یمن  هجوتم  وا  هدوب و  هدـنز  هشیمه  يارب  خـیرات ، لد  رد  وا  داـیرف  هک  دـنک  یم  ساـسحا  دـنیبیم و 
نیا رد  دننک و  لیدبت  انم  رعشم و  هنحص  هب  ار  مالسا  ناهج  همه  ات  دناهدمآرد  تکرح  هب  جح  هصرع  رد  راورجاه  راو ، لیعامسا 
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.دننک یم  مجر  مه  ار  یسایس  ناطیش  دننک ، یم  مجر  ار  ناطیش  هک  ناشورخ  يایرد 

دوش یم  ارجا  همانرب  ود  لاس  ره  مه  یمالسا  يروهمج  رد  .تسا  هدش  هضرع  هجو  نیرتهب  هب  ًاتقیقح  هک  تسا  جح  یسایس  دُعب  نیا 
.هنیدم رد  لیمک  ياعد  يرازگرب  يرگید  ناکرشم و  زا  تئارب  مسارم  یکی  تسا ؛ مهم  رتشیب  نآ  يزمر  ياه  هبنج  هک 

زا رتالاب  يدرف  چیه  نوچ  تسادخ ؛ اب  قشاع  هدنب  کی  هقشاعم  جوا  تسا و  روحمادخ  ناسنا  ِيدرف  هبنج  ًاتدمع  هنیدم  لیمک  ياعد 
.تسا رفس  نیا  یصخش  دُعب  هک  تسا  نآ  هولج  نیرت  یلاع  لیمک  ياعد  .دنک  نایب  ار  نابز  نیا  هتسناوتن  (ع ) یلع

یهاگآدوخ روهظ  يارب  نایناریا  شالت  اّما  تسا ، نایناریا  طسوت  هچرگ  تسا ؛ ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رفـس ، نیا  یـسایس  دُعب  اما 
مه دوخ و  تاجن  يارب  مه  دنهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  یهاگآدوخ  یهاگآ و  اب  ناناملـسم  هک  تسا  یجح  یمیهاربا ، جـح  .تسا  جـح 

هلـصاف هتبلا  دنوش ، یم  فقاو  دوخ  يدنم  ناوت  یهاگآدوخ و  هب  اه  ناملـسم  مسارم  نیا  رد  .دـنراد  یمرب  ماگ  نیملـسم  همه  تاجن 
.تسا دایز 

ات تسا  جـح  زا  دـُعب  نیا  نییبت  تهج  رد  يربهر  و  هرـس ) سدـق  ) ماما ترـضح  ياه  مایپ  دـُعب ، نیا  یلاعتم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب 
جح هفـسلف  زا  يرود  رثا  رد  زورما  یمالـسا  تما  .دنـشاب  كرـش  رفک و  زا  هعماج  شیالاپ  یپ  رد  یهاگآدوخ ، اـب  دـنناوتب  نیملـسم 
یم جنر  مسینویهـص  لیئارـسا و  یلعج  تلود  یناطرـس  هدغ  یناهج و  ياه  تردقربا  هطلـس  یلخاد و  دادبتـسا  داسف و  زا  یمیهاربا ،

.درب

دنا و یتسینویهـص  نمـشد  هرـصاحم  رد  تایح  گرم و  طیارـش  نیرتدب  رد  هزغ ، مولظم  مدرم  هک  دش  رازگرب  یلاح  رد  جـح  لاسما 
وحم ایند و  رـسارس  رد  دیحوت  رارقتـسا  دـننام  یفادـها  .میراد  يدایز  هلـصاف  یمیهاربا  جـح  هفـسلف  زا  زونه  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا 
لها هبعک و  نآرق و  هک  هنوگ  ناـمه  میتـسین - عضوم  نیا  رد  هنافـسأتم  هک  تسرپادـخ - نینمؤم  نیملـسم و  تاـجن  ملظ و  كرش و 

دناوت یم  هک  تسا  جح  اه و  تردق  نیا  مه  سپ  نیا  زا  دنا ، هتشاد  ار  یلصا  شقن  نونکات  مالسا ، تما  ياقبا  ظفح و  رد  (ع ) تیب
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.دهد تاجن  دناسرب و  شا  یلصا  هاگیاج  هب  ار  مالسا  ناهج 

یکاپ و خیرات و  نوچ  دـهد : یم  تیوه  رادـتقا و  یمدآ  هب  هک  تیعمج  نید و  مان  هب  تسا  یمیظع  تردـق  اج  نیا  هک  مینادـب  دـیاب 
.دنیب یم  دوخ  ِنآ  زا  ار  تمظع 

یلکش هچ  هب  هزورما  نانآ ، نیب  رد  ینمشد  هقرفت و  داجیا  اب  مالسا و  ناهج  ماجـسنا  رادتقا و  ندز  مهرب  يارب  نانمـشد  ياه  هشقن  * 
؟ تسا هتفای  دومن 

ترثک رد  تدحو  دامن  جح  .تسا  مالـسا  ناهج  تدحو  زا  یـشان  هک  دوش  یم  رهاظ  لکـش  نیرتهب  هب  جح  رد  مالـسا  ناهج  رادتقا 
تافالتخا نیا  گرزب  رونام  نیا  رد  اما  دنتوافتم ؛ مه  اب  اه ، تیلم  اه ، گنر  بهاذم ، .تسین  ماجسنا  عنام  يرهاظ  تافالتخا  تسا و 

فلتخم دنچ  ره  تسا ؛ هدرک  ابیز  ار  ناتـسلگ  نیا  تسا و  یئزج  تافالتخا  نیا  تسا و  ناوارف  مه  تاکرتشم  نوچ  .دوش  یمن  هدید 
.دینکن هجوت  يرهاظ  فالتخا  هب  هک  هدنامهف  دنوادخ  .تسا  هدش  ترثک  رد  تدحو  یلجت  جح  دنا ، ماجـسنا  تدـحو و  اب  اما  دـنا ؛

.تسا ناشتافالتخا  زا  شیب  ناشتدحو  ناناملسم 

ياهروشک رد  شلماوع  طسوت  دنک و  هدمع  ار  یئزج  تافالتخا  نیا  ات  دنک  یم  شالت  ور  نیا  زا  دسرت ؛ یم  اج  نیمه  زا  مه  نمشد 
لابند هک  دنک  یم  یعس  .دنک  لوغشم  دوخ  هب  ار  نیلمسم  دنک و  داجیا  دیدج  فالتخا  ای  هداد ، هولج  گنررپ  ار  تافالتخا  یمالـسا 

.دنک یم  دایز  ار  اه  هلصاف  دوش و  یم  ینمشد  روک و  بصعت  ثعاب  اه  نیا  هک  دشاب  لهج  رجحت و  فالتخا و 

مه دنـسرب و  یهاگآ  دوخ  هب  مدرم  ات  دگنج  یم  لهج  اب  مه  ینعی  دنک ؛ یم  هزرابم  زیچ  ود  نیا  اب  جح  تسا و  جح  تفآ  فالتخا ،
.دنسرب تدحو  هب  مدرم  ات  دگنج  یم  فالتخا  اب 

؟ دییامن یم  یبایزرا  هنوگچ  دراد  يا  هژیو  دومن  هزورما  هک  ار  يرگطارفا  * 

رادیب مالـسا  يایند  همه  رد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ناراد  فرط  برغ ؛ قرـش و  هب  دوب  یمکحم  ِیلیـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
زا هرس ) سدق  ) ماما ترضح  دندش و 
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زا یشان  نانبل  قارع و  ناتـسناغفا ، نیطـسلف ، هضافتنا  داتفا ؛ قافتا  یگرزب  تاقافتا  يرادیب ، نیا  رثا  رد  تفرگ و  اه  هرهب  جح  تصرف 
، یمالسا بالقنا  ندرکراهم  يارب  نانآ  .دش  دراو  لیئارسا  اکیرمآ و  رکیپ  رب  هک  يا  هدننکش  رایسب  تابرـض  دوب و  یمالـسا  بالقنا 
رد اه  هورگ  نیا  .دوب  هلمج  نآ  زا  مالسا  مان  هب  یطارفا  ياه  هورگ  يزادنا  هار  یلیمحت و  گنج  دنتفرگ ؛ راک  هب  ار  اه  هسیـسد  عاونا 

.دنتخادنا هار  هب  ار  نابلاط  لثم  یطارفا  ياه  میژر  یتح  دش ، حرطم  رت  هدرتسگ  تروص  هب  مالسا  ناهج 

هار هب  یموق  یبهذـم ، گنج  .دـننک  هدـنز  ار  یخیراـت  هدـش  شومارف  ياـه  هنیک  هک  دـندرک  شـالت  مالـسا ، یخیراـت  نانمـشد  نیا 
دوخ هچرگ  .دـندرک  يزادـنا  هار  ایند  رـسارس  رد  ار  يا  هدرتسگ  یتسیرورت  ياه  هورگ  دـندرک و  لعج  یطارفا  ياه  هقرف  دـنزادنیب ،
رگید راب  مالـسا  ناهج  زورما  .دوب  مالـسا  ناهج  اب  هزرابم  یلـصا ، فدـه  یلو  دـندنامن ، ناما  رد  اـه  هورگ  نیمه  بیـسآ  زا  اهدـعب 

روک ياه  هورگ  یبهذـم و  تابـصعت  يزاس  لاعف  قیوشت و  کـیرحت و  دـنیب ، یم  رود  زا  ار  يا  هقرف  ياـه  گـنج  كاـنلوه  ریوصت 
.تسا شدوخ  هب  مالسا  ناهج  ندرک  لوغشم  روظنم  هب  یتسیرورت ،

یلاح رد  دننک ؛ دیدشت  ار  تافالتخا  هک  دننک  یم  شالت  بصعتم  ياه  هقرف  جح ، یناحور  رایـسب  ياضف  رد  مینیبیم  رـضاح  لاح  رد 
تاهبـش هدرتسگ  عیزوت  شخپ و  اب  یطارفا  بصعتم و  ياه  هورگ  .دنک  یم  توعد  يردارب  تدـحو و  هب  ار  همه  یمالـسا  ناریا  هک 

هنادرخبان تامادقا  هک  تسا  نیا  زا  ینارگن  دننک و  یم  تیلاعف  رگید  فلتخم  لاکشا  يد و  یـس  باتک ، لکـش  هب  زیگنارب  فالتخا 
.میـشاب يراهم  لباق  ریغ  ياه  تنوشخ  دـهاش  هدـنیآ ، ياه  لاس  دوش و  لباقتم  ياه  هورگ  کیرحت  ببـس  یطارفا ، ياـه  هورگ  نیا 

.دنک ادیپ  همادا  تاکیرحت  نیا  دنهدن  هزاجا  املع  نازوس و  لد  هشیدنا و  نابحاص  اه ، تلود  دیاب  تسا و  يدج  رطخ  نیا 

؟ دییامن یم  داهنشیپ  یطارفا  ياه  هورگراهم  يارب  ار  يراک  هار  هچ  * 

رد مه  املع  دوش ؛ یمن  ماجنا  راک  نیا  هنافسأتم  هک  تساملع  ارما و  یکیدزن  هار ، اهنت 
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یـشیدنا مه  املع  دیاب  جح ، هرگنک  نیا  رد  .دنتـسه  دوخ  عفانم  لابند  هب  کی  ره  مه  اه  تلود  دنراد و  یمن  رب  يدج  مدـق  بیرقت ،
تما دنارذگب ، نویطارفا  نانمـشد و  رگا  دنناوت ، یم  مدرم  .دـننک  یگدـنز  دـنناوت  یم  يرهاظ  تافالتخا  اب  هک  دـنهد  ناشن  دـننک و 
یعیبط تلاح  دیاب  دنا ، هدـش  نیجع  مه  اب  هک  دـنا ، ینـس  هعیـش و  ناریا  رد  شا  هنومن  .دـنریذپ  یم  ار  رگیدـمه  یتحار  هب  یمالـسا 

تیـصخش جراخ و  يروص  تلاح  زا  مینک و  رترابرپ  ار  اه  سنارفنک  دـننک ، يرکف  مه  مه ، اب  اـملع  .مینک  تیوقت  ار  مالـسا  ناـهج 
.دنربب دوس  جح  تصرف  زا  دننک و  يراکمه  مه  اب  یسایس  یملع و  ياه 

نایمیحر نیملسملاو  مالسالا  هجح  اب  وگو  تفگ 

دیهـش داینب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدـنیامن  نایمیحر ، ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  ترـضح  اب  هنامیمـص  ییوگو  تفگ 
.دیناوخ یم  ریز  رد  هک  میتشاد 

؟ دینیب یم  هنوگچ  يدرف  هصرع  رد  ار  جح  ياه  تیفرظ  * 

ترـضح هبعک و  خیرات  جح ، ياهدامن  نافرع و  اهدیاشن ، دیاش و  اهدیابن ، دیاب و  هیال  تسا ؛ ریـسفت  لباق  هیال  دـنچ  رد  جـح  لئاسم 
لقادـح هب  ار  ناملـسم  کی  دـناوت  یم  هک  تسا  یتیفرظ  مرها و  کی  جـح  نامدوخ ، لئاسم  اـب  طاـبترا  رد  اـما  نآ ، دـننام  میهاربا و 

ای ءاسن  تیلح  يارب  فاوط  زامن  ماجنا  اب  لاثم  يارب  لاـمعا ؛ حیحـصت  يارب  تسا  یعورـش  هطقن  دـناسرب و  یناملـسم  ياهدرادناتـسا 
نیا زا  یـشزومآ  ياه  هرود  رد  دـیاب  هک  دوش  یم  مکاح  دارفا  رب  یـصاخ  هیحور  رگید ، هلأـسم  ره  اـی  زاـمن و  حیحـصت  يزاـسزاب و 
سپ .دشاب  كاپ  شلاوما  دنک و  تسرد  ار  دوخ  دیلقت  هلأسم  دیاب  حیحص ، زامن  ندناوخ  يارب  .دوش  هدافتـسا  اه  هنیمز  اه و  لیـسناتپ 

.یلام يزاس  كاپ  يارب  تسا  یعورش  هطقن  نیا  دشاب و  هتشاد  یسمخ  لاس  دیاب 

رد شریذپ  تلاح  نیا  .دنک  ضیف  بسک  يا  هنیمز  ره  رد  دیاب  یم  مه  هزادنا  نامه  هب  دراد ، هزیگنا  هدـش و  جـح  مزاع  نوچ  یجاح 
هب یکی  تسا ، نکمم  دح  نیرتالاب 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


535 ص :

لئاسم مامت  جح  اب  .دوش  داجیا  مزال  یگدنزاس  ات  دوشب  هدافتـسا  تیاهن  دیاب  هنیدم  هکم و  ياضف  رطاخ  هب  مه  یکی  هزیگنا و  رطاخ 
.دوش هتفرگ  نومزآ  مه  جاجح  زا  دراد  ناکما  رگا  دشاب و  رتشیب  شزومآ  هب  مامتها  دیاب  .دبای  یم  ناماس 

؟ دنک مهارف  رفس  زا  شیپ  ار  یتامدقم  هچ  دیاب  یجاح  * 

یـسایس و لئاسم  ریاس  رب  مدـقم  نیا  تسا و  ینید  ناسنا  تیبرت  اـم ، فدـه  نیرتـالاب  هلأـسم و  نیرت  مهم  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه 
اب طابترا  وا  هب  ناوت  یم  تخومآ ، وا  هب  مه  ار  رگید  داعبا  ناوت  یم  درک ، رواب  ار  لالح  مارح و  هک  یـسک  نآ  .تسا  يداصتقا و ... 
رب عرف  اه  ناملسم  اب  یتسود  ّالوت و  مالـسا ، نانمـشد  اب  ینمـشد  .تسا  لئاسم  همه  يانبریز  ینید  تیبرت  سپ  .درک  نییبت  ار  اکیرمآ 

.دشاب هتفریذپ  شا  یگدنز  نتم  رد  ار  مالسا  هک  تسا  نیا 

، شزامن دـیایب ؛ جـح  هب  دـناوت  یمن  هتخوماین ، ار  اه  نآ  ات  .دـشاب  هتـشاد  تسیل » کچ   » دـیاب یجاح  تقیقح  رد  هک ، نیا  مهم  هتکن 
ًادعب .دنادب  دیاب  ار  ییاهدیابن  دیاب و  هعومجم  دنادب ، دـیاب  یهقف  ماکحا  رظن  زا  هک  تسا  ییاه  لقادـح  دـیلقت  تساجن و  تراهط و 
لمع هب  ار  يزیچ  هچ  دـنک و  لـمع  ار  يزیچ  هچ  .تس  اهدـیاشن » اهدـیاش و   » هب طوـبرم  هک  میراد  مه  یقـالخا  تسیل  کـچ  کـی 

.ترشاعم قالخا  یعامتجا و  روما  رد  هژیو  هب  درواین ؛

ره هب  .دنک  کمک  مه  نارگید  هب  دهد و  ماجنا  ار  شراک  يداع  درف  کی  لثم  ات  دمآ ، یم  جـح  هب  سانـشان  روط  هب  (ع ) داجـس ماما 
ندمآرد و یتسرپدوخ  زا  ندوب ، عمج  تمدخ  رد  يرگراثیا ، نیرمت  هصرع  هک  اهرفـسمه  جاجح و  هب  يرازگ  تمدـخ  شزرا  لاح 

.تسا ینید  شزرا  کی  ندرک ، تمدخ  نارگید  هب  یتسرپادخ  نیا  وترپ  رد  هاگنآ  ندیسر ، یتسرپادخ  هب 

ار مزال  لیاسو  دمآ  یم  رتولج  اّما  تفر ؛ یم  (ع ) اضر ماما  ترایز  هب  رگید  ناتسود  یقودص و  نایاقآ  اب  هرـس ) سدق  ) ماما ترـضح 
هدامآ ار  اذغ  اًلثم  دومن ، یم  مهارف 
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.تسالاب رایسب  رئاز  هب  تمدخ  باوث  تسناد  یم  نوچ  درک ، یم 

نواعت هصرع  .تسا  ناناملسم  نیب  تبحم  تدوم و  ياه  هیاپ  میکحت  یمالسا ، توخا  ققحت  يارب  هصرع  نیرتهب  جح ، رفـس  نیاربانب 
رد اما  دنک ؛ یمن  تشذگ  یتحار  هب  دور ، یم  یتحایس  ياهرفـس  هب  هک  یـسک  .تسا  تبحم  تشذگ و  رگیدمه ، زا  يریگ  تسد  و 

.تسا یقالخا  كولس  يارب  یبوخ  هصرع  تروص  ره  هب  .دننک  یم  یشوپ  مشچ  دوخ  قوقح  زا  جاجح  یتحار  هب  يونعم  رفس  نیا 

اهدـیاش و اهدـیابن ، اهدـیاب ، رتالاب  هلحرم  .دـبای  یم  ادـخ  اب  صاخ  طابترا  ینافرع و  تلاح  هک  تسا  نآ  جـح  رت  قیمع  راـثآ  اـما  و 
ترـضح تسیچ ؟ یمیهاربا  جـح  هک  دوـش  نییبـت  یجاـح  يارب  دـیاب  .تسا  جـح  يـالاو  ياوـتحم  یناـفرع و  هبنج  قـیمعت  اهدـیاشن 

زا راجزنا  داـمن  ار  تارمج » یمر   » یتقو .دوش  یم  رتشیب  مه  تدـحو  دـشاب ، رت  يوق  دـیحوت  هچ  ره  .تسا  دـیحوت  داـمن  (ع ) میهاربا
یم يروحمادخ  دیحوت و  هب  جـح ، لامعا  ماجنا  اب  میراد  میدروآ ، باسح  هب  تورث  تردـق و  تب  ات  سفن  تب  زا  اه ، تب  ناطیش و 

.میسر

نآ .تسا  یتسرپدوخ  زا  ندشرود  یتسرپادخ ، هکـس  يور  نآ  تسه ؛ مه  ینکـش  تب  هاگیاپ  نامزمه  تسا و  دیحوت  هاگیاپ  جـح ،
تب یبـلط ، هاـج  تب  رگید ، ياـه  تب  عاوـنا  اـت  هتفرگ  سفن  تب  زا  تب ، عوـن  ره  زا  ینادرگ  يور  رارف و  ادـخ ، هناـخ  فاوـط  يور 

اه نیا  برغ و ...  تب  یتسرپ ، توهش  توهش و  تب  گرزب ، ناطیش  تب  يرابکتـسا ، ياه  تردق  تب  ییارگ ، یلم  تب  یتسرپداژن ،
.درک زیهرپ  اه  نیا  همه  زا  دیاب  یتسرپ و  تب  تب و  كرش و  ياهدامن  دنا و  كرش  همه 

.دییامرفب جح  یناهج  یلمارف و  راثآ  هرابرد  مه  یمک  تسا  نکمم  رگا  * 

نیا اما  میزادرپب ، دیاب  هنیزه  ناموت  اه  نویلیم  اهروشک  ریاس  جاجح  ندرک  ادیپ  يارب  تسا ؛ جح  یناهج  دُعب  مه  جح  دـُعب  کی  هلب ،
زا تئارب  قح و  هب  شیارگ  تاـطابترا و  يرارقرب  يارب  دـنیآ و  یم  جـح  هب  دوـخ  ياـپ  اـب  ناـگبخن  هک  هدرک  مهارف  جـح  ار  تیفرظ 

اهرانیمس نیمه  لثم  هدومن ؛ مهارف  نامیارب  ادخ  هک  تسا  یناگیار  تیفرظ  ناکرشم ،

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 565 

http://www.ghaemiyeh.com


537 ص :

هدمآ اج  نیا  ات  دوخ  هنیزه  اب  اه  نآ  .میزادرپب  دیاب  يروآ  عمج  هنیزه  ربارب  دص  دـشاب  ناریا  رد  رگا  دـنیآ ؛ یم  رگید  ياهاج  زا  هک 
یصاخ تصرف  نیا  تسا و  مهم  مه  جاجح  هژیو  تلاح  نیا  نینچمه  .دیآ  لمع  هب  اه  نآ  زکرمت  يارب  یـشالت  هک  تسا  یفاک  دنا ،

تخانـش و يارب  یبساـنم  تصرف  هک  دراد  دوـجو  مه  هرهچ  هب  هرهچ  ياـه  تسـشن  ًاـضعب  هداد و  رارق  اـم  راـیتخا  رد  جـح  هک  تسا 
دنتسناوت یم  اجک  اه  نیا  .دزیر  یم  کشا  ینانبل  رئاز  دیوگ ، یم  یناریا  زابناج  .دنریگ  یم  سنا  رگیدکی  اب  جاجح  تسا و  یهاگآ 

.ددرگ یم  روسیم  رما  نیا  جح ، تیونعم  زا  هدنکآ  رهمرپ و  ياضف  رد  دنبایب ! ار  رگیدمه 

.دییامرفب یبلاطم  مه  جح  یلم  راثآ  هرابرد  جح ، نارازگراک  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس  هب  هجوت  اب  * 

اه نیا  ریثأت  تحت  نایانـشآو  ناگتـسب  دنروخ ، یم  ار  اه  نیا  هطبغ  رفن  رازه  اهدص  دنیآ ، یم  یجاح  رازهدص  رگا  مه  یلم  دُعب  رد 
ياج هب  یناوارف  یناور  یحور و  راثآ  تعجارم ، زا  سپ  اه  ییوگ  هرطاخ  اه و  یظفاحادـخ  نیا  ناشلابقتـسا - هقردـب و  رد  دنتـسه -

یگدنز اتـسور  کی  رد  هک  یـسک  .دنک  یم  لقتنم  نارگید  هب  هک  ادخ  تدابع  ادخ و  هب  هجوت  لیبق  زا  ییاهدرواتـسد  دراذگ و  یم 
زا دعب  نیح و  لبق ، رفن  اه  نویلیم  .دبای  یمرد  ار  مالـسا  ناهج  تمظع  دـنیب و  یم  ار  اه  تیلم  اه و  هفایق  عاونا  اج  نیا  رد  دـنک ، یم 

یعامتجا و یـسایس  ياهدرواتـسد  یهلا و  گرزب  تدابع  دننک ، یم  ادیپ  يزیواتـسد  ینید  ياه  تنـس  بادآ و  هب  هجوت  يارب  جح ،
.تسا نایانشآ  ماوقا و  هب  لاقتنا  لباق  اه  تفایرد  نیا  همه  جح و  یگنهرف 

كرتشم نانمـشد  اب  ههجاوم  رد  ییوس  مه  یماگ و  مه  هب  دنا  هتـسناوت  ننـست  عیـشت و  هزادنا  هچ  ات  جح  مسوم  رد  دـینک  یم  رکف  * 
؟ دنسرب

رتشیب تفگ  ناوتب  دیاش  .درک  هسیاقم  یطارفا  تیباهو  اب  دیابن  ار  تنس  لها  هتبلا 
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جح جاجح و  هب  ماما  ياه  مایپ  نیطـسلف ، هرابرد  اًلثم  دوش ؛ یم  جح  تاطابترا  هب  طوبرم  هداتفا ، قافتا  مالـسا  ناهج  رد  هک  یثداوح 
هب تبسن  ماما  یتحاران  زا  دعب  .دوب  لوا  هضافتنا  زاغآرـس  مرظن  هب  دوب - یناریا  جاجح  اب  ناینیطـسلف  نوخ  ندش  هتخیمآ  هک  نینوخ -
زا دعب  بش  .دندش  دیهش  یناریا  جاجح  هارمه  اه  ینیطـسلف  زا  يدایز  دادعت  هک  مداد  ماما  هب  نم  ار  ربخ  نیلوا  لاس 66 ، نینوخ  جح 
جح رد  یتایانج  هچ  هک  دنتفگ  یم  ناجیه  اب  دندرک ، تبحص  حبـص  کیدزن  ات  دندمآ ، تیلـست  ضرع  يارب  ینیطـسلف  راهچ  هثداح 
رفن ود  نآ  تداهـش  دـندش و  دیهـش  ینیطـسلف  جاجح  ملهچ  مسارم  رد  رفن  ود  رفن ، راهچ  نیا  زا  میتفای  عالطا  ًادـعب  .داتفا  قاـفتا   66

؛ ددرگ یمزاـب  تئارب  مسارم  جـح و  مسوم  هب  یمالـسا ، ياـه  تضهن  ثداوح  رتشیب  فطع  هطقن  .دـش  نیطـسلف  لوا  هضاـفتنا  أدـبم 
.دیامن یم  دزشوگ  ار  سانلل » عفانم  هیفو   » جح هفسلف  زا  يا  هشوگره 

يوداه نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  هبحاصم 

نانخـس .میـشاب  هتـشاد  ییوگو  تفگ  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  یملع  تئیه  سییر  ینارهت ، يوداـه  ياـقآ  اـب  اـت  داد  تسد  یتصرف 
: تسا يدنم  شزرا  تاکن  اه و  هدیا  يواح  زین  ناشیا 

؟ تسیچ يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یملع  تئیه  ياهدرکراک  دییامرفب  * 

ناگبخن هک  صاخ - ياهورین  .دـنراد  ییاه  توافت  مه  اب  بولطم  طیارـش  دوجوم و  ياـه  تیعقاو  هک  مینادـب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
رد دارفا  یگدنز  ریسم  رییغت  هب  یهتنم  یهاگ  دریگ و  یم  رد  يدج  ياه  ثحب  دنوش و  یم  تیاده  هثعب  هب  دنتسه - یملع  یسایس و 

 ... تسا نیا  یملع  تئیه  ياهراک  زا  یکی  هتبلا  .دوش  یم  هدنیآ  ای  لاح 

ام تسا ، هتفرگ  لکـش  هثعب  رد  تکرح  یلـصا  ياه  هتـسه  زا  یلیخ  هک  مینیب  یم  ایند  ياج  ياج  هب  ترفاسم  اب  هک  نیا  رگید  قاـفتا 
.تسا هدروخ  اج  نیا  رد  شیاه  هقرج  نیلوا  مه  یمالسا  داهج  هللا و  بزح  .دوش  یم  زبس  هچ  میناد  یمن  میشاپ و  یم  هناد 
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اه نیا  هدش و  داجیا  یگنهرف  صاخ  ياه  نامزاس  مه  هیکرت  رد  .مینیب  یم  ار  نآ  ساکعنا  ام  تسین ؛ يریگ  هزادـنا  لباق  تاقافتا  اما 
.تسا هدوب  یملع  ياه  تضهن  نیا  تاریثأت  همه 

اب مسوم  رد  ییاسانـش و  جـح  هنحـص  رد  روضح  زا  شیپ  ار  ناگبخن  میناوتب  هک  نیا  تسا ، يرگید  لصا  قافتا ، بولطم  تیفیک  اما 
لآ و هدـیا  نآ ، هک  دوش  فیرعت  راک  نیا  يارب  یبسانم  راکوزاس  دـبایب و  همادا  تاطابترا  نیا  مه  نآ  زا  سپ  میوش و  طبترم  اه  نیا 

.تسا بولطم 

زا یکی  تقیقح  رد  .دوش  زاغآ  دـیاب  جـح  رد  شا  هنیمز  هک  تسا  ناملـسم  ناگبخن  ناـمزاس  داـجیا  اـم ، نیرید  ياـه  هدـیا  زا  یکی 
.تسا ناگبخن  اب  طابترا  يرارقرب  مه  ناگبخن  شیامه  فادها 

میراد و مه  ار  اهرازفا  مرن  باتک و  ياهاوتحم  دـیلوت  رب  تراظن  نیمه  .تساه  نآ  اب  رادـید  اه و  ناوراک  اب  طابترا  رگید ، درکراـک 
زا یـضعب  اب  رادـید  دراد و  تکراشم  یملع  تئیه  اـًلومعم  مه  یمـسر  ياهرادـید  رد  تسا ، دـلوم  مه  شدوخ  یملع  تئیه  ًاـساسا 

تـسا یتوق  هطقن  یملع  تئیه  عجارم ، ياه  هثعب  اب  رادـید  رد  هرخـالاب  .دریگ  یم  تروص  یملع  تئیه  روضح  اـب  يدوعـس  ياـملع 
.دنشک یم  تمحز  يداقتعا  یسایس و  تاهبش  هب  خساپ  يارب  دننک و  یم  راک  اج  نیا  رد  ناگبخن  املع و  زا  يا  هعومجم  هثعب ، يارب 

.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  مه  یلمارف  یلم و  حطـس  رد  تاسلج  نیا  ياهدرواتـسد  میراد و  هجوت  مه  يدرب  هار  تاسلج  هب  ًانمض 
.میا هتشاد  یبسانم  ياهدرواتسد  نونکات  نیاربانب 

؟ دیا هدومن  یهد  ناماس  هنوگچ  ار  یناریا  ناگبخن  اب  طابترا  يرارقرب  * 

: تسا مهم  هراب  نیا  رد  بلطم  ود  اما  دراد ؛ مه  يرتشیب  يراگدنام  دوش و  یم  طوبرم  تاطابترا  نیا  هب  اه  تیلاعف  زا  یشخب 

رد یهاگیاج  اًلصا  دنراد و  ار  یگبخن  تیصوصخ  هک  يدارفا  تسرد  ییاسانش  . 1

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 568 

http://www.ghaemiyeh.com


540 ص :

یم هزیگنا  یب  یلخاد  ياـهورین  ناـگبخن ، تخانـش  رد  تقد  مدـع  تروـص  رد  ریخ ؟ اـی  دـنراد  يداـصتقا  یـسایس و  یملع - هصرع 
.دنوش

ناریا اب  نانآ  رتشیب  طابترا  يارب  ییاه  هنیمز  .دوش  هنیهب  هدافتـسا  اه  نآ  زا  ات  دوش  یعـس  دـیاب  دـش ، هتخانـش  یعقاو  هبخن  هچنانچ  . 2
.دنوش یم  هدروخرس  دریگ و  یمن  رارق  ناشهارارف  مزال  تالیهست  اهدعب  هنافسأتم  اما  دوش ، یم  مهارف 

.دوش ماجنا  هنیهب  يرادرب  هرهب  اه  نآ  بذج  زا  سپ  دریگ و  تروص  لوا  هلهو  رد  ناگبخن  تسرد  ییاسانش  هک  تسا  مهم  نیاربانب 

؟ دییامن یم  یبایزرا  هنوگچ  یمالسا  بالقنا  اب  ار  ناگبخن  دروخرب  عومجم  رد  * 

هب دعب  ياه  هرود  رد  اما  .میا  هدرک  لودع  لوصا  زا  يدـج  روط  هب  دـندرک  یم  ساسحا  دـندرک و  یم  هاگن  ام  هب  دـیدرت  اب  ناگبخن 
هتـشذگ لاس  هس  ود - رد  اه ، شزرا  هب  يدنب  ياپ  دـندرک  ساسحا  دـش و  داجیا  اه  نآ  رد  يا  هزات  دـیما  تلود ، عضاوم  رییغت  تلع 

بیشن زارف و  دوبن ، مه  هدش  باسح  هک  ریخا ، ياه  هام  رد  تامادقا  زا  یخرب  .تسا  هدش  ضوع  يدودح  ات  طیارـش  هتفای و  شیازفا 
اه نآ  ینیبدب  نایعیـش ، هلیـسو  هب  قارع  رد  تنـس  لها  يدوبان  ساسحا  قارع و  هلأسم  هدرک ، داجیا  ام  هب  ناگبخن  شیارگ  رد  ییاه 

هرابود .دنتـسیاب  اکیرمآ  لباقم  رد  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  اـه  يردـص » ، » هماـن قفاوت  فلاـخم  هورگ  اـهنت  ینونک و ...  طیارـش  رد 
.تسا هدش  نانآ  ینیب  شوخ  ثعاب  نیا  دنا و  هدروآ  دوجو  هب  قارع  رد  عیشت  يارب  ییوربآ 

یماـح ناونع  هب  یمالـسا  ناریا  هب  تبـسن  یتـبثم  هاگدـید  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  مالـسا  ناـهج  ناـگبخن  ياـه  هاگدـید  عوـمجم  زا 
.درک هنیهب  هدافتسا  ناوت  یم  تیفرظ  نیا  زا  نیاربانب  دنراد ؛ نافعضتسم 

نیارد دـنناوت  یم  ار  یـشقن  هچ  مالـسا  ناهج  ناگبخن  امـش  رظن  هب  تشاد ، يا  هژیو  دومن  نیطـسلف  هزغ و  هلأسم  لاسما  مسوم  رد  * 
؟ دننک افیا  هراب 

یتح هک  تسا  يراکنا  لباق  ریغ  رما  نیطسلف  هلأسم  هب  ناناملسم  یگتسب  لد 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


541 ص :

لضعم لح  رد  ناگبخن  تکراشم  يارب  بسانم  يراک  هار  رـضاح ، لاح  رد  .دننکب  ار  ساسحا  نیا  تیاعر  دیاب  هتـسباو  نارادمدرس 
ار ینایرج  کی  مینک و  یملع  هدافتـسا  هلأسم  نیا  زا  هنوگچ  هک  نیا  رد  اما  .تسا  یلک  میهاـفم  دـح  رد  میا و  هدرکن  هئارا  نیطـسلف 

ناینیطسلف تیعضو  ياقترا  طیارش و  دوبهب  تهج  رد  یملع  يداصتقا ، یسایس ، ناگبخن  تیلباق  زا  .میراد  لکـشم  مینک ، يزادنا  هار 
.دبای رارمتسا  دوش و  يزاس  هنیمز  دیاب  .دبلط  یم  ار  جح  رتسب  زا  رتارف  يزیچ  ندرک ، هدافتسا 

يدـعب مدـق  مینکب ؟ راک  هچ  هک  نیا  اما  درک  يراک  دـیاب  هزغ  يارب  مینک و  فیرعت  دـیاب  ار  ناگبخن  زا  يرت  لاـعف  شقن  عومجم  رد 
.تسا هدشن  يدج  لمأت  نآ  يور  هک  تسا 

راک نیا  مالـسا  ناهج  رگا  دش ، هزغ  دراو  هزغ  تیامح  ناونع  هب  یبرغ  ياه  مدآ  زا  یتشک  کی  هتـشذگ ، ياه  هام  قافتا  لاثم  يارب 
یم ار  نانآ  رت  لاعف  تکراشم  مالـسا و  ناـهج  ناـگبخن  مزع  ییاـه  ماو  نینچ  يزادـنا  هار  يارب  .دوب  شخبدـیما  یلیخ  درک ، یم  ار 

.میراد یلمع  ياهراک  هار  هب  زاین  زورما  .تسین  یفاک  اما  تسا ، مزال  بوخ و  دنچ  ره  یلک  میهافم  هطبار  نیا  رد  .دبلط 

؟ تسا شخبرمث  اهرادید  نیا  ایآ  دیراد ، ییاه  تاقالم  يدوعس  نادنمشیدنا  املع و  زا  یخرب  اب  ًاضعب  جح  مسوم  رد  * 

مظنمان و اهرادـید  نیا  .تسا  هجاوم  تیدودـحم  اب  اـما  دراد ؛ هدـیاف  ًاـعطق  تسا و  دارفا  دـح  رد  يدوعـس  ياـملع  اـب  اـهوگو  تفگ 
تـسا یناریا  يدوعـس و  ياملع  يوگو  تفگ  هسـسؤم  کی  داجیا  هدیا  نآ  میتسه و  يا  هدیا  لابند  رـضاح ، لاح  رد  .تسا  دودحم 

هتبلا .میـشاب  هتـشاد  يرت  هتفای  نامزاس  رت و  يدج  ياه  ثحب  مرادیما  هدش ، مهارف  مه  راک  تامدقم  دوش ، ماجنا  رمتـسم  روط  هب  هک 
يارب .تسا  ریغتم  نآ  هنماد  اما  .دراد  رثا  اه  شنت  شهاک  رد  یقافتا ، هدـنکارپ و  اًـلماک  ولو  تسا ، دـیفم  یحطـس  ره  رد  وگو  تفگ 

.میراد يزاسداهن  کی  هب  زاین  رتشیب ، يراذگریثأت 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  جاجح  اب  يدوعس  روشک  دروخرب  لاسما  مسوم  رد  * 
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یلکش هب  تسا  شالت  .تسا  هدش  رت  هناکاته  هنافسأتم  املع  اب  دروخرب  اما  هدش ؛ فیطلت  يداع ، ِنارئاز  اب  دروخرب  عومجم  رد  لاسما 
هاـگیاج فیعـضت  ریقحت و  يارب  هک  يریباـعت  هنیدـم  رد  دـننک ؛ فیعـضت  مدرم  موـمع  نیب  رد  ار  هعیـش  ياـملع  هاـگیاج  لاکـشا  زا 

.تسا هدوب  دوهشم  اًلماک  دنرب  یم  راک  هب  تیناحور 

مه يداصتقا  ياه  شیامه  ای  یمالسا  كرتشم  رازاب  هرابرد  هک  دنک  یم  باجیا  جح  يداصتقا  تیفرظ  ایآ  یلاع  ترـضح  رظن  هب  * 
؟ مینک يرکف 

، دریگ ماجنا  یتسرد  يزیر  همانرب  رگا  .دوش  یم  هدافتـسا  مک  ناشدوجو  زا  اما  دنیآ ؛ یم  اه  تیـصخش  ناربهر و  زا  یعمج  لاس  ره 
كرتشم رازاب  يارب  دـنرادرب و  ماـگ  یمالـسا  لاـمآ  ققحت  تهج  رد  دریگ و  تروص  مه  يداـصتقا  ياـه  شیاـمه  دـناوت  یم  یتح 

هب زاین  اما  درادن ؛ ار  يداع  تیعـضو  ياه  شنت  زا  یلیخ  يونعم  ياضف  تسا و  يوق  جح  هزیگنا  هتبلا  .دننک  یـشیدنا  هراچ  یمالـسا 
نیا رد  ات  دنبایب  روضح  جح  رد  احنا  زا  يوحن  هب  دنـشاب و  طبترم  دیاب  كرتشم  رازاب  زا  ناراکردنا  تسد  .دراد  مه  ینوریب  نامزاس 

.دیآ مهارف  يزاس  میمصت  شیامه و  نینچ  ناکما  اج 

راثآ نکاما و  زا  یـضعب  وحم  هب  رجنم  یتح  دوش و  یم  هدـید  هسدـقم  نکاما  يراـمعم  تفاـب  رد  يداـیز  تارییغت  رـضاح ، لاـح  رد 
.تشاد راک  روتسد  رد  ار  هبتکم »  » بیرخت زین  ًاریخا  هک  هدش  یمالسا 

؟ دراد ییاهدمایپ  هچ  تدمزارد  رد  هلأسم  نیا  * 

عفاـنم هب  یباـیتسد  جـح ، تصرف  زا  رتشیب  هدافتـسا  مرح و  فارطا  رد  نارئاز  ناکـسا  تسا ؛ تواـفتم  دـیدج  يراـمعم  فادـها  هتبلا 
ربانب هعـسوت ، حرط  زا  لبق  مه  هبتکم  ناتـساد  اما  دـشاب و  دـناوت  یم  اه  نآ  دـننام  مرح و  فارطا  یـضارا  رب  تلود  تیبثت  يداصتقا ،

نیا ظـفح  هب  تبـسن  هدرک  یعـس  هک  تسا  نامیلـسوبا  هبتکم  نیا  لوؤسم  دـنا  هدرک  یگداتـسیا  هک  یناـسک  هلمج  زا  دوبن ، بیرخت 
دیدج يزاسزاب  رد  دنچ  ره  هدرک ؛ يریگولج  نآ  بیرخت  زا  هلأسم  ندرک  يا  هناسر  تالاقم و  اب  دنک و  شالت  ثاریم 
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.دوش ظاحل  هبتکم  ناونع  هب  یتمسق  هدش  یعس 

يدوعس روشک  دوخ  رد  دنچ  ره  دورب ؛ نیب  زا  يدودح  ات  یمالسا  راثآ  هک  هدش  یعـس  یخیرات ، يانب  نیا  زا  رظن  عطق  اب  عومجم  رد 
.دنا فلاخم  رما  نیا  اب  يا  هدع 

هنوگچ ار  هلأسم  نیا  تسا ، هتشاد  يریگ  مشچ  شیازفا  لاسما  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  اب  یمالـسا  ياهروشک  ياه  هثعب  تاطابترا  * 
؟ دییامن یم  یبایزرا 

حطـس رد  مه  هدش ، رت  یهدنامزاس  لاسما  تاطابترا  نیا  .دوش  ماجنا  اه  هثعب  اب  یمـسر  تاطابترا  دـش  رارق  هتـشذگ ، لاس  ای 8  زا 7 
زا یـضعب  اـب  طاـبترا  یتـح  دـنک ؛ یم  مهارف  ار  رت  مهم  طاـبترا  هنیمز  جـح  مسوم  .تسا  هدـش  ینیب  شیپ  جـح ، زا  رتارف  مه  جـح و 

هثعب نالوؤسم  يوس  زا  مه  یبوخ  ياهداهنـشیپ  .دوب  طابترا  عطق  اًلبق  هک  یلاح  رد  دش ، داجیا  جح  تکرب  هب  ریازجلا  دـننام  اهروشک 
.دش ماجنا  اه 

زا یسالجا  لیکـشت  ناتـسکاپ  هثعب  داهنـشیپ  تافرع و  رد  مالـسا  ناهج  ناگبخن  شیامه  يرازگرب  لاگنـس  هثعب  داهنـشیپ  لاثم  يارب 
دروخرب لاثم ؛ يارب  .دراد  دوجو  یبوخ  تیفرظ  هک  تسا  نیا  رگ  ناشن  نیا  .دوب و  ناریا  رد  یمالسا  ياهروشک  ياه  هثعب  نالوؤسم 

.دنا هدوب  تاطابترا  نافلاخم  زا  اًلبق  هک  یلاح  رد  درک ؛ مهارف  يدعب  تاطابترا  يارب  ار  يدعاسم  هنیمز  لاسما  يزنودنا ، هثعب  بسانم 

.تسا جـح » يدربراک  ياه  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم   » سیـسأت نآ  میا و  هدرک  حرطم  ترایز  جـح و  نامزاس  اـب  ار  يا  هدـیا  ًاریخا 
ریزو لاثم ؛ يارب  .تسا  دایز  مه  اضاقت  هک  دـننیبب  شزومآ  اه  ناوراک  تیریدـم  يارب  یمالـسا  ياهروشک  نارازگراـک  هک  يزکرم 

.مینک لقتنم  اه  نآ  هب  ار  نام  تایبرجت  هک  دنتشاد  كرتشم  ياضاقت  مه  ناتسکاپ  نیچ و  ای  نیرحب  ای  نادوس  ینید  روما 

؟ داد شیازفا  ار  جاجح  يونعم  شیارگ  ناوت  یم  هنوگچ  دینک  یم  رکف  * 

رتشیب یگدامآ  يارب  هدش ، جراخ  کسانم  زا  ًافرص  دیاب  جح  ياه  شزومآ 
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مه نآ  جح ، کسانم  شزومآ  اهنت  .مینک  هدامآ  ار  اه  نآ  میهد و  رکذت  ار  ناتسبرع  ياضف  مینک و  وگزاب  ار  تالکـشم  دیاب  جاجح 
ام تسا و  یللملا  نیب  تیلاعف  کی  جـح  .دریگ  یم  رارق  رگید  نارئاز  رانک  رد  ناتـسبرع  رد  یجاـح  هرخـالاب  تسین ؛ یفاـک  ـألخ  رد 

.مینک نییبت  ار  تسرد  هدـیقع  دـیاب  دوش ، یم  هجاوم  هک  یتاهبـش  اب  يداقتعا و  یقـالخا ، ظاـحل  هب  مینک  هداـمآ  ار  یناریا  رئاز  دـیاب 
.نآ دننام  تعافش و  لسوت ، تسرد  يانعم 

.دنوشن لزلزتم  هک  نیا  رگید  هلأسم  .تسا  تاداقتعا  حیحصت  نییبت و  تهج  رد  شالت  هکلب  تسین ، ینکارپ  ههبش  يانعم  هب  نیا  هتبلا 
ياضف اب  ار  نانآ  مک  مک  دیاب  اه  نآ  اب  طابترا  اب  تسا - رئاز  یـسک  هچ  میناد  یم  لبق  لاس  زا 16  لبق - زا  نارئاز  تخانش  دوجو  اب 
تیوقت دیاب  اه  نآ  يونعم  هزیگنا  .دننک  كرد  ار  رگیدمه  دیاب  .تسا  تالکشم  لمحت  ربص و  نادیم  اج  نیا  .مینک  انـشآ  ناتـسبرع 

.دوش دایز  نانآ  يروبص  هدش ،

یجاح رازه  ام 100  .دبای  یم  شهاک  شزومآ  اب  راجنهان  ياهراتفر  نالک  رد  اما  دنراد ، راجنهان  راتفر  یمک ، دادـعت  دـنامن  هتفگان 
بالقنا کی  نیا  .مینک  رتدایز  لاس  ره  يزیر و  یپ  ار  اه  شزومآ  دـیاب  .دـنراظتنا  فص  رد  مه  رفن   1 / 600 زا 000 / شیب  میراد و 

لها بتکم  بالقنا و  ناریفس  دنناوت  یم  دنوش ، رت  هدامآ  رگا  .دنک  تیوقت  ار  مدرم  یتیبرت  ینید - ینابم  دناوت  یم  تسا و  یگنهرف 
، مظن ندید  اب  .دوب  دهاوخ  یمالسا  بالقنا  عیشت و  يارب  غیلبت  نیرتهب  اه  نآ  راتفر  دنشاب ، هدید  یفکم  شزومآ  رگا  .دنشاب  (ع ) تیب

.دنوش یم  بذج  یناریا  جاجح  تعامجزامن  راثیا و  عضاوت ،

.ناناملسم ریاس  رب  مه  دراد و  ریثأت  روشک  لخاد  رد  مه  یشزومآ  يراذگ  هیامرس  نیا  نیاربانب 

یقیدص نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  هبحاصم 

ناشیا .میتخادرپ  یتالاؤس  حرط  هب  میدیسر و  یقیدص  ياقآ  بانج  تمدخ 
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ییاپرب و  جع ) ) نامز ماما  یـسدق  تحاس  هب  جاجح  ندش  کیدزن  تهج  رد  ار  يدنم  شزرا  تاکن  دـندش و  ام  ياریذـپ  هناعـضاوتم 
.دیآ یم  ریز  رد  ناشیا  اب  هنامیمص  يوگو  تفگ  لصاح  .دنتشاد  نایب  یمیهاربا  جح  رت  هوکشاب 

؟ دوش هتسیرگن  نآ  هب  دیاب  يا  هیواز  هچ  زا  دراد و  يدیاوف  راثآ و  هچ  جح ، يراگن  عیاقو  یلاع  ترضح  رظن  هب  * 

هتشذگ عیاقو  دوخ ، ناوریپ  يارب  هداد و  لیکشت  سالک  خیرات ، زا  دوخ  یگدنزاس  شور  رد  تسا و  تداعـس  لومرف  فیرـش  نآرق 
ِیف اوُریِـس  ) .دـنیبب تربع  دـید  اب  هتـشذگ  ناگتـشذگ  رب  هچنآ  دـننک و  ریـس  نامز  رد  مدرم  هداد  روتـسد  نینچ  مه  هدرک و  وگزاب  ار 

.(1) اورُْظناَف ) ِضْرَألا 

.تسا هبرجت  تربع و  هنیآ  خیرات   (2) ِباْبلَألا ) ِیلوُأل  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  ) هدومن حرطم  ار  خیرات  هفـسلف  مه  هیآ  کی  رد  و 
خیرات هاگن  ور  نیا  زا  تسا ؛ رضم  اه  ناسنا  يارب  هک  تسا  یقیرط  یط  زا  زیهرپ  هلیسو  تسا ، لماکت  تفرـشیپ و  زومر  لاقتنا  خیرات 

هدش لقن  خیرات  زا  ییاه  هتکن  هکلب  درادن ، تیعوضوم  خیرات  فیرـش  نآرق  رد  .دوش  یـسررب  لیلحت و  ینآرق  هویـش  اب  دیاب  يراگن 
.دراد سرد  تربع و  هبنج  هک 

هدنناوخ يارب  یمرگرـس  هک  نیا  زا  دشاب  غراف  دنک ، زاب  یباسح  شیادخ  دوخ و  نیب  هدنـسیون  مه ، جح  خـیرات  نتـشون  رد  نیاربانب 
.دوش لیدبت  ینایرج  ای  یصخش  هبنج  هب  هدرکن  يادخ  دنک و  لابند  ار  يویند  ضارغا  ای  دروایب و  شیپ 

راگدرورپ هاگ  شیپ  رد  فوقو  جورخ و  دورو و  بدا  یهلا و  ینامهم  یگتسیاش  هک  یناحلاص  تانکس  تاکرح و  ندرکوگزاب  اما 
جح و  (ص ) مرکا ربمایپ  جح  ام  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  .دوش  یم  رگید  نایجاح  يرادیب  بجوم  دنراد ، ار  گرزب 

42 مور : 20 ؛ توبکنع : 69 ؛ لمن : - 1
111 فسوی : - 2
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ییاه سرد  تسا ، هدـمآ  قالخا  فراعم و  ياه  سرد  ناونع  هب  نایجاح  اب  ناشدروخرب  ناراوگرزب و  نآ  ترفاسم  هوحن  و  (ع ) همئا
.دوش یم  هدهاشم  زین  دندرک  یم  یقلت  جح  ار ، جح  هک  يراوگرزب  ياملع  رفس  رد  هک 

 ... یلماع و لبج  نیما  نسحم  دیـس  اقآ  مولعلارحب ، دیـس  لثم  دنتـشاد ؛ ار  دصقم  نتفای  يارب  هار  ندومیپ  دصق  گنهآ و  هک  یناسک 
نارازه ناراوگرزب ، نیا  هناقلختم  هبذاجرپ و  راتفر  رد  ناشدوعق ، ماـیق و  رد  ناـگرزب ، نیا  تاـکرح  ياـج  ياـج  رد  مینک  هجوت  رگا 

يارب یهقف  ياه  سالک  یملع و  تاسلج  تدـم ، نیا  رد  درک و  تماقا  هکم  رد  لاـس  کـی  مولعلارحب  دیـس  .دراد  دوجو  زار  زمر و 
شا يدوجوم  هک  هاگ  نآ  تسا و  هداد  یم  هیرهش  فلتخم  قَِرف  زا  ملع  لها  همه  هب  هدومرف ، ریاد  تنس  لها  فلتخم  بهاذم  نابلاط 

هب ار  هلاوـح  اـت  دـهد  یم  روتـسد  دوـخ  راـک  شیپ  هب  دـنک و  یم  تفاـیرد  جـع ) ) تجح ترـضح  زا  يا  هلاوـح  دـسر ، یم  رخآ  هـب 
، هلاوح تفایرد  زا  سپ  راوگرزب ، نیا  راک  شیپ  دـیامن و  نیمأت  ار  دـعب  ياه  هاـم  هیرهـش  دـناسرب و  رازاـب  رد  یـصخشم  شورفـالط 

یمن تسد  هب  کی  چـیه  زا  يرثا  نکل  دور و  یم  اه  شورفالط  نآ  هزاغم و  نآ  غارـس  رتهب ، هفراـعم  رتشیب و  تخانـش  يارب  ًاددـجم 
تربع هدـش ، َملاع  تالوحت  أشنم  ام ، مدرم  املع و  شزیخ  هتفرگ و  تروص  ناریا  رد  یناهج  بالقنا  هک  ام  ناـمز  يارب  نیا  .دروآ و 

.تسا زومآ 

هاگیاپ هب  هک  یهاگدـید  ره  اب  ملاع  ناناملـسم  بولق  فیلأت  فلتخم و  قِرف  بذـج  رد  مولعلارحب  دیـس  راتفر  دـننامه  يراتفر  زورما 
بجوم هنارگ  تیاده  ياه  تکرح  نیمه  .دراد و  يرتشیب  ترورض  دیآ ، یم  ناناملسم  یللملا  نیب  میظع  عامتجا  تیزکرم  یحو و 

.دوش یم  هادف - انحاورا  هللا - هیقب  ترضح  مظعا ، جاحلاریما  تیانع  بلج 

لیلج ملاع  نیا  هک  یتاطابترا  نیما  نسحم  دیـس  موحرم  تدحو ، يدانم  هلاس  نیدـنچ  تماقا  نایرج  رد  رگید ، یخیرات  دادـیور  رد 
نامکاح بولق  بذج  رد  حیحص  ریبدت  دنلبرکف و  الاو و  تمه  زا  تیاکح  دنک ، یم  رارقرب  ناماس  نیا  همکاح  تئیه  اب  ردقلا 
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دیـس رظن  تعـسو  يرگن و  نالک  نیمه  دـیاش  دراد و  ناهج  نایعیـش  ًاصوصخ  هللا ، تیب  نارئاز  عفن  هب  روما  لیهـست  نیمزرـس و  نیا 
فیرـش رـضحم  هب  رفـس ، نیا  رد  راب  ره  هک  دوب  هدـش  ببـس  ناشیا ، یندز  لاثم  ياوقت  یتاذ و  ياه  تلیـضف  رانک  رد  نیما ، نسحم 

.دوش بای  فرش  نامز  ماما  هللا  هیقب  ترضح  ملاع ، بطق 

راصبتسا بجوم  دنا و  هتشاد  هدعتسم  سوفن  اب  طابترا  رد  هتخاسدوخ  ناگتخیهرف  یضعب  هک  یحیحـص  ياه  تکرح  تسا  نینچمه 
.دروخ یم  مشچ  هب  (ع ) نیدباعلا نیز  ترضح  راتفر  رد  هک  تسا  نارئاز  هب  تمدخ  گنهرف  رگید ، هتکن  .دنا  هدش  نانآ  زا  يرایـسب 

ادخ نانامهیم  يارب  یتمدخ  دنناوتب  ات  دنشاب  هارمه  اه  ناوراک  اب  مانمگ  يرئاز  تروص  هب  هتخانشان  هک  دنتشاد  رارـصا  راوگرزب  نیا 
، دـیدرگ یم  راوگرزب  نآ  یتمدـخ  تکرح  عنام  ناوراک ، رد  صاخـشا  تخانـش  هک  اجنآ  اـت  .دـنیامن  هئارا  (ص ) لوسر ترـضح  و 

.دیدرگ یم  هارمه  دنک ، تمدخ  دناوتب  دنسانشن و  ار  وا  هک  يرگید  ناوراک  اب  تفرگ و  یم  هلصاف  ناوراک  نآ  زا  ناشیا 

رگید يارب  هار  ندرکراوـمه  بجوـم  نید ، ناـگرزب  هدـنزاس  ياـهزارف  تبثم و  تاـکن  ندرک  هتـسجرب  رگا  مه ، يراـگن  عیاـقو  رد 
یعقاو هبوت  هب  قفوم  هک  یـصاخشا  لاح  حرـش  ای  هدـش ، یحور  قیمع  لوحت  ینورد و  بالقنا  بجوم  هک  يزومر  ای  دوش ، نایجاح 

ًاعطق اه  هبرجت  عون  نیا  هتبلا  (و  دشاب یمالسا  ماظن  یگتسجرب  بجوم  هک  ییاه  تیقالخ  تاراکتبا و  هئارا  ای  دنا و  هدش  رفـس  نیارد 
هب برقت  أشنم  دنک و  هتسجرب  ار  اه  شزرا  اه و  تمارک  خیرات  هک  اج  نآ  هلمج  کی  رد  و  دوب ) دهاوخ  ماظن  بولطم  ادخ و  ِّیضرم 

، دوش یم  عمج  ای  درف  يارب  یسانش  بیسآ  طاطحنا و  تابجوم  هک  يروما  ندرک  دز  شوگ  نینچمه  تسا و  هفیظو  کی  دوش ، ادخ 
.دوب دهاوخ  جح  ناراگن  عیاقو  ملق و  نابحاص  تلاسر  رطخ ، ياه  هطقن  ندرک  هتسجرب  تربع و  ناونع  هب 

- دیشرلا نوراه  ياهریذبت  فارـسا و  اه و  شاپو  تخیر  ای  (ع ) داجـس ماما  لباقم  رد  تیب  رانک  رد  ماشه  ّتلذ  نایرج  هک  هنوگنامه 
گنهآ هدایپ  ياپ  اب  رهاظ  رد  هک 
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يرگ و یفارـشا  دـنک و  یم  شورفم  ار  زاـجح  اـت  قارع  هار  هک  ینیگنـس  ياـه  هـنیزه  اـب  لـمع  رد  اـما  دـنک ، یم  هللا  تـیب  تراـیز 
یم تربع  ناگدـنیآو  ام  يارب  تسا - هدوب  وا  ریوزت  يراکایر و  ياـه  هناـشن  درم و  نآ  یماندـب  بجوم  نید ، بلاـق  رد  یتسرپاـیند 

.دوش

؟ دنزادرپ یم  ناناملسم  نیب  رد  ینکفا  هقرفت  هب  يا  هزیگنا  هچ  اب  مالسا  نانمشد  هک  دییامرفب  * 

یلو هتـشاد ؛ نایرج  یهلا  برق  تداعـس و  هب  ندیـسر  زا  ادخ  ناگدـنب  نتـشادزاب  يارب  تفلخ  زاغآ  زا  یناطیـش  ياه  تکرح  ًاساسا 
، هتفرگ شیپ  رد  مدآ  ینب  ندرک  هارمگ  يارب  ناطیـش  هک  ار  ییاه  هار  .درک  یم  قرف  فلتخم  ياه  نامز  رد  نیطایـش  ياه  کـیتکات 

: تسا هداد  ناشن  ام  هب  نشور  تروص  هب  میرک  نآرق 

نیا زا  دـناد و  یم  رـشب  سأـی  دوکر و  بجوم  یناور  لـماع  ناونع  هب  ار  يداـصتقا  لکـشم  ناطیـش   (1) َْرقَْفلا ) ُمُکُدـِعَی  ُناْطیَّشلا  .) 1
.دزاس یم  فقوتم  ار  لامک  یقرت و  يوس  هب  تکرح  خرچ  هنزور ،

هدز نماد  نمشد  طسوت  هزورما  هک  یتافالتخا   (2) َءاضْغَْبلا .) َهَوادَْعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  :) دـیامرف یم  نآرق  هک  فالتخا  هار  داجیا  . 2
یهاگ .تسا  يدوخ  فوفص  رد  ینکفا  فالتخا  دنفرت  اب  دشاب ، مولظم  ناینیطسلف  هقطنم  هک  هقطنم  نیرت  ساسح  رد  یتح  دوش ، یم 

.دنوش یم  ناشدوخ  يدوبان  نمشد و  يدونشخ  بجوم  دنتفا و  یم  مه  ناج  هب  نامولظم  دوخ 

تمکح مسارم  نیا  رد  ًانیقی  تسا ، صخـشم  ناکم  رد  نیعم و  نامز  رد  مسوم ، کی  رد  ناناملـسم  عمجت  ساسا  هک  جح  مسوم  رد 
زا هدافتسا  يا ، هقرف  تابصعت  هب  ندز  نماد  تاهبش ، ياقلا  .تسا  هدش  روظنم  تافالتخا  ندرک  مک  يارب  ریبدت  تدحو و  داجیا 

268 هرقب : - 1
91 هدئام : - 2
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رد گرزب  ناطیش  ياه  کیتکات  زا  كرتشم ، تاهج  ندرک  کچوک  رظن و  يأر و  فالتخا  ياه  هطقن  ندرک  گرزب  ریفکت ، قامچ 
.تسام رصع 

ماظن تعاجش  تحارص و  يدرم ، ياپ  زین  لیئارـسا و  رب  هللا  بزح  يزوریپ  ینیریـش  رـصم : رهزالا » هاگـشناد   » دیتاسا زا  یکی  لوق  هب 
دنلب ای  هعیـش  هیلع  تاماهتا  دوب و  دهاوخن  لمعلا  سکع  نودـب  للم ، نامزاس  رد  عطاق  عضاوم  ذاختا  يا و  هتـسه  هلأسم  رد  یمالـسا 
ناریا تسا و  ناهج  ناناملـسم  همه  اب  ینمـشد  یمالـسا و  تزع  اـب  هلباـقم  رازبا  ًاـعطق  نشخ ، ياـهدروخرب  اـی  ریفکت  قاـمچ  ندرک 

ار هزرابم  هار  هدرک و  یگداتسیا  هک  تسا  نرق  مین  زا  شیب  یناهج ، رابکتسا  لباقم  رد  مالـسا  ناهج  زا  یگدنیامن  هب  ًاعطق  یمالـسا ،
.تسا هدومن  راومه  ملاع ، ناگدازآ  همه  يارب 

هکم و ینعی  مالـسا ؛ ناهج  تدـحو  هاگیاپ  رد  یتح  فالتخا ، هب  شدوخ  لماوع  نادان و  ناتـسود  قیرط  زا  نمـشد  هک  تسا  یعیبط 
لد یگناگی و  دوخ  قالخا  راتفر و  رد  مه  میـشاب و  هتـشاد  لماک  تبظاوم  ناـمراتفگ  رد  مه  هک  تساـم  رب  دـنزب و  نماد  زین  هنیدـم 

روضح اب  مه  مینک و  بذـج  لبق  زا  رتشیب  ینامز  عطقم  نیا  رد  ار  نایجاح  ياه  بلق  يزرورهم ، اب  میهد و  ناشن  لمع  رد  ار  يزوس 
تاکرح زا  زیهرپ  اب  مییامن و  نیمأت  یمالسا  تاعامج  زامن و  هب  ناممامتها  رب  ار  ناناملسم  رواب  تعامج ، ياهزامن  رد  دوخ  گنررپ 

.مینک تباث  نایناهج  رب  ار  یمالسا  ماظن  تسادق  کبس ، فیخس و 

؟ دیدید یتاکن  هچ  رد  یمالسا  ياهروشک  ریاس  نیب  رد  ار  نایناریا  جح  دومن  اه و  یگتسجرب  * 

تالیکـشت جح و  ام ، گرزب  نادیهـش  زاس  تزع  نوخ  و  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ییایحیـسم  سَفَن  تکرب  هب  هک  تسین  يدـیدرت 
ار لوا  فرح  ناهج ، ناناملـسم  رد  يراذـگرثا  رظن  زا  زورما  هتـشاد و  يریگ  مشچ  ياـه  تفر  شیپ  لاـس ، یـس  نیا  یط  نآ  میظع 

نف ملع و  هب  زهجم  هک  ینید  ِملاع  ردق  نیا  يروشک  چیه  یـشزومآ ، دُعب  رد  .دننز  یم  نآ  هدش  باسح  تالیکـشت  ناریا و  نایجاح 
یقالخا تیحالص  شزومآ و 
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.درادن جاجح  هارمه  هب  دشاب ،

ات دنراد  يدـج  تیرومأم  دـنا و  هتفرگ  رارق  نارئاز  تمدـخ  رد  ناوناب  نایاقآ و  زا  یناملاع  ناریا ، جـح  ياه  ناوراک  مامت  رد  زورما 
یط هک  بوتکم ، راثآ  دـشر  زین  .دـننک و  یهارمه  شالت و  یقالخا  يونعم و  ياضف  نیمأـت  کـسانم و  ماـجنا  رد  نارئاز ، ياـپ  هباـپ 

رایتخا رد  هتفای و  رـشن  پاچ و  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  قیرط  زا  هدـش و  هتـشون  جـح  فلتخم  داعبا  رد  یناوارف  راثآ  لاـس  تدم 30 
.تسا یبایزرا  لباق  یعیسو  حطس  رد  اهدرک  لمع  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  نارئاز 

تیاعر شخب  رد  تسا و  هجوت  لباق  مه  اـه  ناوراـک  نـالماع  درک  لـمع  رب  تراـظن  تهج  رد  ناـسرزاب  ناـطبار و  دوجو  نینچمه 
فیعـض تاقبط  زا  هک  نانآ  یتح  جاجح ، همه  هک  تسا  يروشک  اهنت  ناریا  زین  یمـسج  روما  هیذـغت و  ینامرد ، یتشادـهب ، تاـهج 

زا یکاح  هک  ییالاب  رایـسب  گنهآ  مظن و  دننک و  یم  يرپس  ار  جح  ترفاسم  هرود  طیارـش ، نیرتهب  رد  دنتـسه ، ام  هعماج  يداصتقا 
رد لیمک  دنمهوکـش  تمظعاب و  ياـهاعد  دـننامه  فلتخم  تاـعامتجا  رد  تسا ، ناـیناریا  ریگ  مشچ  تفرعم  هتفر و  شیپ  گـنهرف 

.دوش یم  هدید  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  رد  جاجح  میظع  عامتجا  عیقب و  رانک 

يراصحنا تازایتما  زا  رگید ، زکارم  رد  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ياـه  ینارنخـس  رد  اـه  ناوراـک  قاـیتشا  اـب  روضح  هک  نیا  رگید 
.تسا يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ناراکردنا  تسد  دیهمت  ریبدت و  ًاصوصخ  ماظن ، ياه  يزوریپ  زا  تسا و  ناریا  نایجاح 

؟ دنشاب ییاهزیچ  هچ  ینید  هعماج  ناسنا و  رب  جح  یعامتجا  يدرف و  مهم  راثآ  دینک  یم  رکف  * 

و (س ) همطاف ترـضح  و  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تماما  تیالو و  هب  داقتعا  ناریا ، مدرم  رب  یهلا  ياه  تمعن  زا  یکی 
اب گنهامه  هداتفا و  اج  گنهرف  کی  لسوت ، گنهرف  ور  نیا  زا  تسا ؛ ملاع  نیا  رد  اه  نآ  يراذگرثا  ادهش و  تایح  هب  داقتعا 
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ضیف و هطـساو  قـیرط  زا  تیدـحا و  تاذ  اـب  قـیمع ، طاـبترا  تروـص  هب  جـح  رفـس  رد  ینـشاچ  نیا  تـسا و  ناـیناریا  ياـه  ترطف 
نیا یجاح  لاق  نابز  ای  لاح و  نابز  .دنک  یم  یلجت  تسا - جع ) ) نامز ماما  هک  نایجاح  تکرح  دصقم  هک  ناکما - ملاع  تسرپرس 

: هک تسا 

! هناهب هناخ  تب  هبعک و  ییوت ، دوصقم ، وت  ییوت  هناخ  تب  هکم و  زا  نم  دوصق  م 

تسا ییاه  تمالع  جح ، فقاوم  هبعک و  هک  دشابن  رواب  نیا  رب  یساسحا  شیارگ  دعب  رد  لقادح  هک  ار  يا  یجاح  میرادن  غارـس  ام 
ماـما راـگدرورپ ، قلطم  هفیلخ  ادـخ ، هغلاـب  تبحم  اـب  اـم  دوـجو  یپـک  ندرک  لـصا  ربارب  لـماک و  ناـسنا  هب  یجاـح  ندـناسر  يارب 
ررکم رد  ررکم  ار  دوخ  نامهیم  دنوادخ  هک  دراد  داقتعا  دـنیب و  یم  لماکت  همانرب  ار  جـح  همانرب  یجاح  دـید ، نیا  اب  و  جـع ) ) نامز

رد یجاح  دنراد و  یکیزیف  روضح  جع ) ) بحاص ترضح  كرابم  دوجو  ًاعطق  هک  تافرع  يارحص  رد  صوصخ  هب  تسا ؛ هدیـشخب 
دنک و یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  لد  یتح  سفن  نآ  هدرک و  نیگآرطع  ار  اجنآ  جع ) ) تجح ترـضح  سفن  هک  دشک  یم  سفن  ییاج 

.دنمان یم  تافرع  ار  اج  نآ  هک  دزیر  یم  کشا  قح  ترضح  هاگ  شیپ  رد  دنک و  یم  شیاین  ییاج  یجاح ،

یجاـح تسادـخ و  تمحر  شـشوپ  یناـشوج ، همـشچ  تروـص  هب  جـع ،) ) ناـمز ماـما  ناـفرع ، تینیع  هکلب  نارود ، هناـگی  فراـع 
هارمه دوخ  روشک  مدرم  هداوناخ و  يارب  دوخ  اب  ار  یتایح  هیام  هکلب  دوش ، یم  هدـنز  دوخ  اـهنت  هن  .تسا  تاـیح  بآ  نیا  بوذـجم 
تیالو نصح  رد  اـت  دنراپـس  یم  رما  بحاـص  تسد  هب  دـنروآ ، یم  تسد  هب  هچ  ره  دـننک و  یم  هبوت  اـم  ناـیجاح  ًاـنیقی  درب و  یم 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  تهج  نیمه  هب  دوش و  هریخذ  ناشیارب 

«. دشاب هدشن  هانگ  بکترم  هک  یمادام  تسوا ، اب  هراومه  رون  نیا  هک  دبای  یم  یتینارون  یجاح  جح ، کسانم  ماجنا  اب  »
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قباس ياه  فالخ  هب  یعوجر  تشگزاب و  دنهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  یگدنز  ریس  رگید  جح ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دارفا  زا  يرایسب  و 
.هللاءاش نا  .دنراد  یمرب  ماگ  ادخ  ّیلو  تیاضر  یهلا و  ریسم  رد  دننک و  یمن 

يدومحم ربکا  یلع  نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  هبحاصم 

نادرگاش زا  ناشیا  .دـندوب  نایب »  » هقطنم رد  تیوک  (ع ) نسح ماما  دجـسم  تعامج  ماما  لاـس  تدـم 15  هب  ناهرب ) ) يدومحم ياقآ 
هب مق  رد  نونکا  .دندوب  ناریا  رد  هرـس ) سدق  ) ماما ترـضح  يدودح  ات  یناگیاپلگ و  ياقآ  فجن و  رد  ردص  ییوخ و  ماظع : تایآ 

: مینکیم رورم  ار  ناشیا  اب  وگو  تفگ  .دنالوغشم  سیردت 

.دییامرفب یبلاطم  نارئاز ، رب  جح  راثآ  هرابرد  ًافطل  * 

یم ضوع  جـح  زا  دـعب  هب  تبـسن  وا  لاح  داجیا و  ناسنا  رد  يرییغت  ًاـمتح  تسا و  یگدـنزاس  يارب  یتصرف  جـح ، هک  تسین  یکش 
.دوش یم  ضیفتسم  نآ  زا  شنامیا  تیصخش و  روخارف  هب  یسک  ره  ًارهق  هک  دراد  دوجو  جح  يدابع  لامعا  رد  يرون  هبذج و  .دوش 
.دریگ یم  تروص  هلحرم  دنچ  رد  تارییغت  نیا  یضعب ، يارب  دنوش و  هتخاس  دننک و  هبرجت  ار  جح  راب  کی  تسا  نکمم  اه  یـضعب 

.دراد يونعم  یحور و  رثا  هبعک ، هناخ  هب  هاگن  یتح  یخیرات و  نکاما  هکم و  هنیدم ، تسا ؛ دایز  جح  رد  تاقیفوت  لاح ، ره  هب 

؟ دیدید هنوگچ  ار  نایناریا  جح  دومن  نات  یناحور  رفس  رد  * 

کی یمالـسا  بالقنا  نارگید ؛ يارب  تسا  ییوگلا  اه  یناریا  جـح  .تسا  سوسحم  تیونعم  طابـضنا و  مظن و  رظن  زا  ناـیناریا  جـح 
تمعن زا  رما  نیا  تسا و  روصت  قوف  داد ، اه  یناریا  هب  دـنوادخ  هک  یتمعن  .داتفا  قافتا  خـیرات  رد  هک  دوب  يا  هزجعم  یهلا و  هدـیدپ 
شتمعن هتفای و  یلجت  نوئـش  همه  رد  یهلا  هزجعم  نیا  .تسا  هدوب  یهلا  دادـما  ضیف و  اب  هارمه  هشیمه  هک  هتفرگ  همـشچرس  تیالو 
تامدخ أشنم  هک  دوخ  ياج  رد  يویند  دُعب  الاح  هدش ، یناسر  تمدخ  يدُعب  ره  رد  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  .تسا  هدش  ادیوه 
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اه تفرـشیپ  نیا  هدوب ، هک  ییاه  تیدودـحم  اهراشف و  ماـمت  اـب  تسین ؛ میدـق  ناـمز  اـب  هسیاـقم  لـباق  تامادـقا  نیا  هدوب و  یناوارف 
هب یگدیـسر  ظاحل  زا  هتفای و  یـشحاف  توافت  جح ، رظن  زا  هدش ؛ داجیا  يریگ  مشچ  تارییغت  مه  ینید  تهج  زا  اما  .تسا  یندوتس 

هتفای رییغت  زین  جـح  لامعا  هب  ناریا ، مدرم  هاگن  .تسا  لیمک  ياعد  مسارم  ناـیناریا ، جـح  جوا  هطقن  رئاز ، هب  يرازگ  تمدـخ  رئاز و 
مه اه  یلیخ  بالقنا ، زا  شیپ  ،) نانآ تعامج  زامن  رد  مظنم  تکرش  تدحو و  هب  نداد  تیمها  و  ناکرـشم ، زا  تئارب  مسارم  .تسا 

.تسا یمالسا  بالقنا  ياه  يروآون  زا  همه  اه  نیا  و  دندمآ ) یم  نوریب  دجسم  زا  زامن ، عورش  اب  نامز 

.دییامرفب دیراد  يا  هتفگان  رگا  همتاخ  رد  داتسا ، * 

يارب دنشاب  یناریفس  دنناوتب  نیوعدم  زا  مادک  ره  دنک و  ادیپ  رارمتسا  دریگ ، یم  ماجنا  هثعب  رد  هک  ییاه  همانرب  هک  تسا  نیا  راظتنا 
.هللاءاش نا  .ناشدوخ  دالب  قطانم و  رد  یمیهاربا  جح  يایحا 

نایهللارون اضردمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  اب  هبحاصم 

یبوخ هب  نآ  ياهتیفرظ  جـح و  اب  دناهتـشاد و  تیلوؤسم  روشک  جراخ  هیملع  سرادـم  للملا و  نیب  طـباور  روما  رد  اـه  لاـس  ناـشیا 
: میاهتشاد ییوگو  تفگ  ناشیا  اب  ور  نیا  زا  دنتسه ؛ انشآ 

؟ دیناد یم  هچ  رد  مسومرد  روضح  يارب  ار  قایتشا  همه  نیا  تلع  امش  تسا ، هدوب  هشیمه  زا  رترامشرپ  جح  هرگنک  لاسما  * 

تداـبع و شدوجـس و  زاـمن و  رد  راـیتخا  یب  ملاـع ، ياـجک  ره  رد  تسا ؛ ناملـسم  ره  لد  رد  هتخورفارب  هـشیمه  هلعـش  کـی  جـح 
رازگ تمدخ  لاس  نایلاس  هک  یمناخ  روپمالالآوک ، رد  دشاب ، مه  تعاطتـسا  دقاف  ریقف و  ولو  دهاوخ ، یم  ادـخ  زا  ار  جـح  شیاعد ،

ار هیقب  مرادرب و  ار  ما  یگدـنز  توق  تفگ : يراد ؟ ییوزرآ  هچ  میدیـسرپ  وا  زا  دـنک ، یم  راک  مه  يدـب  عضو  اب  تسا و  يا  هناـخ 
دزرل و یم  جح  مان  ندینش  اب  اه  لد  مورب ! جح 
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داهن رد  ار  قشع  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یبیغ  ّرـس  کی  دـیاب  تسا ، یناگمه  رون  نیا  نوچ  دوش ، یم  نایب  نوگانوگ  تارابع  اب  قایتشا 
ياعد زار  ّرـس و  نآ  مرظن  هب  دننام ، یم  جح  هب  فرـشت  راظتنا  رد  لاس  هاجنپ  ات  یتح  هک  یناناملـسم  دـشاب ؛ هداد  رارق  نیملـسم  همه 

.دشاب نامحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح 

هنوگچ رـصاعم  ناهج  رد  ار  عیـشت  تیعـضو  رـضاح  لاح  رد  فلتخم ، ياهروشک  رد  عیـشت  زا  یلاع  باـنج  تخانـش  هب  هجوت  اـب  * 
؟ دییامرف یم  یبایزرا 

يرایسب رد  نامکاح  هب  ضارتعا  عضوم  رد  هراومه  تیلقا و  طیارش  کی  رد  هشیمه  هعیش ، .م  لاس 197(ع ) ات  (ع ) یبتجم ماما  زا  دعب 
نیا رد  اما  هدرک ، یم  عافد  عیـشت  بان  تقیقح  زا  هنامولظم  تیرثکا ، لد  رد  تیلقا  تسیز  طیارـش  اب  یلو  .تسا  هتـشاد  رارق  دالب  زا 

نایعیش راب ، نیلوا  يارب  هک  دش  ثعاب  تقیقح  نیا  .دیـسر  لالحمـضا  هب  نایعیـش  تسد  هب  یهاشنهاش  ماظن  ناریا ، رد  ریخا  ههد  هس 
هعیـش یعمج  هک  نانبل - رد  دوجو  همه  اـب  هللا  بزح  نآ  زا  دـعب  لاـس  دـنچ  دنـسرب و  تموکح  هب  ایـسآ  هراـق  زا  یکچوک  هعطق  رد 
هنیباک رد  دندش  قفوم  دندرک و  نوبز  ار  نانآ  دنداتسیا و  یتسینویهص  نمشد  هنیـس  هب  هنیـس  دندوب - هاوخ  تّزع  دهاجم و  صلاخ و 

.دنشاب هتشاد  هدننک  نییعت  راذگریثأت و  ریزو  جنپ  نانبل ،

رد نیا  .دیـشاپ  ورف  وا  ثعب  بزح  نیـسح و  مادـص  رگمتـس  رابج و  هماکدوخ  تلود  کی  ناریا ، یبرغ  ياـهزرم  رواـجم  روشک  رد 
دعب هعیـش  ال  : » دوب هتـشون  اه  کنات  يور  درک و  هلمح  (ع ) ریما ترـضح  مرح  هب  کنات  اـب  قارع  هضاـقتنا  رد  مادـص  هک  دوب  یلاـح 

.دنتفرگ تسد  هب  ار  تردق  تموکح و  تیرثکا  دندرک و  لیلذ  ار  وا  شندرک ، زیوآ  قلح  اب  نایعیش  زورما  هک  مینیب  یم  یلو  مویلا »

ایند هب  دندرک و  ادیپ  دـلوت  نابلاط  ناریا ، یقرـش  ياهزرم  یگیاسمه  رد  دـیوگ ، یم  هللا » یلو  ًایلع  نا  دهـشا   » قارع نویزیولت  زورما 
کی ناریا  ياهزرم  رانک  هدرک ، نوگنرس  ار  دوخ  روشک  ینوناق  تلود  تسناوت  رمعالم  تموکح  دندش و  رشتنم 
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بیذـعت و عاونا  ندـیرب و  تسد  ندز ، ندرگ  لتق ، زا  اه  ترارـش  زا  يا  هعومجم  دـهد و  لیکـشت  مالـسا  مان  هب  یعاجترا  تموکح 
هب یـساسا  نوناق  رد  ناتـسناغفا و  رد  نایعیـش  دـش و  طقاس  ناشتلود  زورما  اما  .تفرگ  ماـجنا  مالـسا  ماـن  هب  ییاطـسو  نورق  هجنکش 

.دنتفای تیمسر  يرفعج  بهذم  ناونع 

هقف ماکحا  نایعیـش  سرادم  رد  .دننک  یم  يواعد  لح  يرفعج  هقف  اب  هعیـش  ییاضق  مکاحم  رد  دنراد ؛ هنیباک  رد  ریزو  جـنپ  نایعیش ،
شخپ هللا » یلو  ًایلع  ّنا  دهـشا   » راب هس  يزور  ندـمت  نویزیولت  دـنریگ و  یم  سرد  ار  یفنح  ماکحا  مه  تنـس  لها  هیقب  ناشدوخ و 

، سراف جـیلخ  هزوح  یتح  یبرع ، ياهروشک  رد  اقیرفآ ، ایـسآ و  قرـش  بونج  رد  هعیـش  .میوگ  یمن  رگید  دـالب  یلیخزا  .دـنک  یم 
هدروآ تسد  هب  ادـخ  حـلاصدبع  نآ  ریبدـت  اب  ناهج  حطـس  رد  هکلب  مالـسا ، يایند  رد  ار  يا  هزاوآرپ  گرزب و  دـنم ، تزع  هاگیاج 

.تسا

؟ دینیب یم  هنوگچ  دنراد - هدهعرب  ار  یمیهاربا  جح  ماجنا  تلاسر  هک  یناریا - جاجح  زا  ار  اهروشک  رگید  جاجح  يریذپریثأت  * 

تب یکی  .تشاد  زراب  تفـص  دنچ  دوب ، هللا  تیب  جح و  راذگ  ناینب  هک  (ع ) میهاربا .مینک  فیرعت  ماما  رظنم  زا  ار  یمیهاربا  جح  دیاب 
زا وا  یقــالخا  ياــه  یگژیو  زا  رگید  یکی  .تـشاد  هناــصلاخ  یگدــنب  تــشاد ، عرــضت  هلاــن و  داــیز  ینعی  هاّوا ؛ رگید  ینکش و 
ام جاجح  رگا  ار  یگژیو  هس  نیا  .تشاذـگ  اهنت  دوخ  تلاسر  يارب  عرزی  مل  نابایب  رد  ار  دوخ  هداوناـخ  یتح  دوب و  یگتـشذگدوخ 

.دوش یم  یمیهاربا  ناشجح  دنشاب ، هتشاد  مه 

یم اون  مه  اه  هرجنپ  هنزور  زا  مه  يرگید  جاجح  دش ، یم  رپ  اکیرمآ » رب  گرم   » يادص اب  ناتـسبرع  ياه  نابایخ  هک  ییاه  لاس  رد 
هجوتم ار  یناملسم  لد  هیداجـس  هفیحـص  کی  تسا  یفاک  .تسا  باذج  هیداجـس  هفیحـص  لیمک و  هفرع و  ياهاعد  هراومه  .دندش 

زا هک  ینانآ  ینعی  دنراد ؛ روضح  نازابناج  نادیهـش و  نارـسمه  نادنزرف و  ناردام ، ناردپ ، زا  ياهدع  ناوراک ، ره  رد  .دـنک  عیـشت 
نیا دنتشاد ، هرهب  راثیا  زا  دنتشذگ و  ناج 
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.دنشخب یم  اه  ناوراک  هب  یصاخ  تیونعم  دنزاس و  یم  دوخ  یهلا  تیلوؤسم  هفیظو و  نوناک  ار  جح 

دیاب هزغ  سامح و  هسامح  زورما  .دنوش  شومارف  اه  نیا  میراذـگب  دـیابن  .تسا  یمیهاربا  جـح  زراب  هنومن  یگژیو  هس  نیا  نیاربانب ،
زا یهاوخرذع  چیه  اکیرمآ  دنتسه و  وماناتناوگ  رد  ناناملـسم  زونه  زورما  .دنک  لیئارـسا  هیلع  رب  دایرف  نوناک  ار  جح  کسانم  مامت 

.دنک یمن  دنریجنز ، رد  ناناملسم  هک  رگید  ياه  نادنز  ای  بیرقوبا  نادنز 

دبایب يرتزراب  دومن  یمیهاربا  جح  تایصوصخ  دیاب  سپ  .دندوب  هدمآ  رد  یبرغ  ياه  تلود  هطلس  هب  یمالسا  ياهروشک  زا  یـضعب 
شوجدوخ شورخ  ینورد و  ششوج  يولج  هشیمه  لثم  .دننک  لامعا  دننیب ، یم  تحلـصم  هب  هک  ار  یتسایـس  ره  جح ، نالوؤسم  و 

یناـحور دـبلاک  زا  هک  تسا  ناـمحر  ضیف  همـشچ  نیا  هک  دنتـسیان  یناـیرج  چـیه  رگید و  دـالب  مه  ناریا و  دنلبرـس  مدرم  یمدرم ،
.دشوج یم  نامحرلا  فویض  جاجح و 

؟ داد شیازفا  ار  جاجح  يونعم  شیارگ  ناوت  یم  هنوگچ  یلاع  بانج  رظن  هب  * 

يودرا هک  سدقم - ناکم  نآ  ینعم  هنافسأتم  اما  دنشاب ، يزاسدوخ  تدابع و  رکف  هب  اهنت  جاجح  قیرشت ، مایا  رد  دیاب  منک  یم  رکف 
.دننارذگ یم  دیرخ  هب  اه  یضعب  ار  تدابع  ياه  بش  هدش و  دیرخ  هراکم  رازاب  هک  مینیب  یم  هدشن ، كرد  تسا - جاجح  هزور  هس 
یمیهاربا جـح  رگید  هصیـصخ  ود  نآ  يارب  تصرف  دوش ، مگ  رگا  تیونعم  .دـنراد  ینیگنـس  هفیظو  اه  ناوراک  نویناحور  نیارباـنب 

دیاب یناحور  .تسا  يرورـض  تیونعم  قالخا و  عیزوت  یگدـنب و  ياه  تصرف  زا  هدافتـسا  بسانم و  يزیر  همانرب  .دـنام  یمن  یقاـب 
.دشاب یلمع  يوگلا  زین  دوخ  جاجح  یناسفن  یگدنزاس  هار  رد  دنک و  وگزاب  ار  نآ  رارسا  جح و  یفسلف  نایب  نوچ  یبلاطم 

حیـضوت نیملـسم  تدحو  دروم  رد  یمالـسا  بالقنا  هنازرف  ربهر  و  هرـس ) سدق  ) ماما ترـضح  ینارون  هاگدید  هرابرد  یمک  ًافطل  * 
.دییامرفب

یمالسا لود  اه و  تموکح  همه  رادتقا  دجم و  ناهاوخ  ام  راکشآ  تروص  هب 
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همه اـم  .مینک  یمن  غیرد  یتدـعاسم  تکراـشم و  ره  زا  مینک و  یم  اـعد  مینازوس ، یم  لد  مالـسا ، دـالب  همه  تمظع  يارب  .میتـسه 
نیا .مینیب  یم  رگرامعتسا  برغ  دوهی و  نوگانوگ  ياه  هئطوت  همجه و  دروم  نییبنلا ، متاخ  نماد  رد  هلبق و  لها  ار  یمالـسا  بهاذم 

ننست لها  هب  تمهت  ییوگدب و  : » دندومرف بالقنا  ربهر  ابیز  هچ  تسا و  هرس ) سدق  ) ماما ترضح  هاگدید  زا  هتفرگرب  ام  یلک  هاگن 
ناهج همه  یتسود  تفلا و  هنیمز  هعسوت  یلمع و  تدحو  ناهاوخ  هراومه  عضوم  نیا  زا  ام  تساه .» تسینویهـص  اکیرمآ و  زا  عافد 

نابرهم و یبهذـم ، ره  زا  تنـس  لها  ناردارب  اـب  مینک  یم  یعـس  مه  جـح  رد  میهد و  یم  رـشن  اـج  همه  ار  رکف  نیا  میتسه و  مالـسا 
.میشاب کیدزن 

www.Ghaemiyeh.comجح 29 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 595زکرم  هحفص 586 

http://www.ghaemiyeh.com


558 ص :

جح زا  دعب  يربهر  مظعم  ماقم  اب  نارازگراک  رادید  همتاخ :

هراشا

يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  روضح  هب  هام  يد  هبنشراهچ 14  زور  رد  جح ، تایلمع  نایاپ  زا  سپ  يراج  لاس  جح  ناراکردنا  تسد 
یلو هدنیامن  ادتبا  دش ، ماجنا  هل  مظعم  تماما  هب  تعامجزامن  هماقا  زا  سپ  هک  رادید  نیا  يادتبا  رد  .دندش  بایفرش  یلاعلا » هّلظّدم  »

هب هراشا  اـب  رادـید  نیا  رد  يرهـش  ير  يدّـمحم  هللا  تیآ  .دـنداد  هئارا  ار  لاس 87  جـح  زا  یـشرازگ  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف 
یگنهرف ياهداهن  فلتخم و  ياه  هاگتسد  دنمفده  يراکمه  اب  تفگ : لاسما  جح  تیونعم  زا  راشرـس  هنادنمتزع و  مارآ ، يرازگرب 

.درک هدافتسا  يرت  هتسیاش  وحن  هب  جح  میظع  هرگنک  زا  ناوت  یم  هجراخ ، روما  ترازو  ندش  رت  لاعف  و 

دروم رد  جـح ، مسوم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياه  تیلاعف  نییبت  اب  دوخ  شرازگ  رد  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
نینچمه داد و  خر  لاسما  جح  رد  هک  ییاه  يروآون  هثعب و  رد  هدش  رازگرب  ياه  شیامه  اهروشک ، ریاس  نارئاز  اه و  هثعب  اب  رادـید 

بسانم ار  يراج  لاس  جح  ترایز ، جح و  نامزاس  سیئر  رادید ، نیا  همادا  رد  .درک  نایب  ار  یبلاطم  هتفرگ  تروص  ياه  یجنسرظن 
دشر هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدمآ  تسد  هب  اه  یجنسرظن  زا  هک  هچنآ  تفگ : درک و  فیصوت  هتـشذگ  جح  زا  رت  لاکـشا  مک  رت و 

، رتشیب یـسانشراک  ماجنا  تالکـشم ، رتهب  تخانـش  يدورهق  راسکاخ  .تسا  هدوب  رتشیب  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  نارئاز  يدنمتیاضر 
درکیور تیوقت  ناراکردـنا و  تسد  همه  نیب  رتشیب  یگنهامه  يزیر و  هماـنرب  مدرم ، تارظن  زا  يرادرب  هرهب  يارب  رت  نوزفا  شـالت 

هدافتسا رت و  هدرتسگ  یناسر  عالطا  اهراک ، رتشیب  تراظن  لرتنک و  یگنهرف ، دعب  هب  رتشیب 
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.درمشرب يراج  لاس  جح  رتشیب  قیفوت  لیالد  هلمج  زا  دوخ  یصصخت  هاگیاج  رد  اهورین  زا 

، هتفرگ تروص  ياـه  تیلاـعف  زا  يدـنمتیاضر  راـهظا  نمـض  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربـهر  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  همادا ، رد 
یهلا لوبق  لّضفت و  فطل و  لومـشم  مدرم ، هب  تمدـخ  تدابع  مه  دوب و  جـح  تدابع  کخ  هک  نایاقآ  رفـس  هللا  ءاش  نا  دـندومرف :
تمه تسه ، هثعب  نامزاس و  رد  هک  ییاهألخ  اهدوبمک و  دـندرک ، هراشا  يدورهق  ياقآ  يرهـش و  ير  ياـقآ  هک  هنوگناـمه  .دـشاب 

اه هبرجت  دراد ، توافت  شیپ  لاـس  جـح 15  اب  دـیدش  فرـشم  لاسما  هک  یجح  نیقی  روط  هب  .دوش  فرطرب  اهدوبمک  هک  دـشاب  نیا 
هاگن هدـش  ماجنا  هک  هچنآ  هب  اما  .دوب  رت  قیمع  اـهروشک  رگید  جاـجح  اـم و  جاـجح  يارب  شا  يراذـگرثا  .دوب  رتهب  اـهراکو  رتشیب 

.دینک هاگن  دوش ، ماجنا  دیاب  هچنآ  هب  دینکن و 

فرح هک  يروشک  ناونع  هب  مینک  ادا  میا  هتـسناوتن  الاح  ات  دراد ، قح  هک  تسا  يزکرم  جح ، دـندوزفا : همادا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
ایوگ و نابز  نامه  جح  هک  هدناسرن  يا  هطقن  هب  ار  ام  ریسم  هکلب  هدش ، ماجنا  يریصقت  تسین  نیا  شیانعم  .دراد  مالـسا  يایند  يارب 
، اهألخ اه ، لاؤس  دوجو  زا  يرهـش  ير  ياقآ  تاـکن  صوصخ  هب  .تسا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هتـسیاش  هک  تسا  يذـفان  رثؤم و 

.مینک راک  شالت و  اه  نیا  زا  شیب  دیاب  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اه ، هنیمز 

بلج هک  تسا  مهم  دندوزفا : هدـناوخ و  مهم  ار  جـح  يارجا  یغیلبت و  یگنهرف و  روما  رد  اه  هاگتـسد  يراکمه  يربهر  مظعم  ماقم 
.دوش لابند  يزیر و  همانرب  یحارط ، زکرم ، مادک  رد  يراکمه 

دوجوم تاناکما  قیقد ، هاگن  کی  اب  دیاب  دـندومرف : هتـسناد و  جـح  يزیر  همانرب  یحارط و  یلـصا  زکرم  ار  نامزاس  هثعب و  هل ، مظعم 
.ریگ یپ  قیقد و  هعلاطم  اب  دینک  هبلاطم  دیسانشب و  دشاب  جح  تمدخ  رد  دناوت  یم  هک  ار  روشک  رد 

یبوخ هاگیاپ  زکرم و  لیمک  ياعد  هک  نیا  هب  هراشا  اب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 
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نآ زا  شیپ  یلو  تسا  هدیدنـسپ  نآرق  ندرب  تسا و  روطنیمه  مه  نآرق  دـندرک : هفاضا  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ندز  فرح  يارب 
ار اه  لد  دـنور  یم  ناتـسکاپ  هیکرت و  هب  ءارق  ناوراـک  یتقو  .دریگ  رارق  یناریا  ریغ  جاـجح  ضرعم  رد  هک  تسا  راـظتنا  تاراـظتنا ،

.دننک یم  بلقنم 

نایراق يادص  دـنک  یم  روبع  سک  ره  زور  هنابـش  رد  .دزرا  یم  دـنوش ، رتشیب  ءاّرق  دـشاب  مزال  رگا  دـندومرف : هنیمز  نیمه  رد  ناشیا 
هزیکاپ دوش  تبقارم  یلو  دوش ، یم  هدـناوخ  یعمج  هتـسد  تروص  هب  هک  یبرع  ای  یـسراف  ياه  گنهآ  یـضعب  ای  .دونـشب  ار  یناریا 

.دراذگ یم  رثا  شدوخ  نیا  دشاب ،

نیا .میا  هدرک  دشر  یلیخ  نآرق  رد  هتشذگ  لاس  رد 30  دندومرف ، دندناوخ و  یمیظع  هیامرس  ار  نآرق  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
حیحص ار  نآرق  ام  ياه  ناوج  .تسا  هدیسر  اجک  هب  هدوب و  هچ  دنناد  یمن  دنتـسین  انـشآ  بالقنا  زا  لبق  لئاسم  اب  هک  ییاه  ناسنا  ار 

.دنناوخ یم  راذگریثأت  ناحلا  اب  انعم و  اب  و 

.دوش رازگرب  تسا  یمالسا  يروهمج  قح  هک  هنوگنآ  جح  هک  دندرک  يراودیما  راهظا  نایاپ  رد  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر 
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یناریا جاجح  تسرپرس  مایپ 

هدکـشناد اه و  هثعب  ياسؤر  هب  باطخ  یمایپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن  يرهـش  ير  يدمحم  دمحم  هللا  تیآ 
ینید مولع  ناگتخیهرف  املع و  ًاصوصخ  ناهج ، ناگدازآ  نیملسم و  همه  هزغ ، هعجاف  تبسانم  هب  مالـسا ، ناهج  رد  ینید  مولع  ياه 

زا تیامح  تهج  رد  مالـسا ، يایند  دوخ و  ياه  تیفرظ  ناوت و  مامت  يریگراک  هب  و  تدـحو ، هب  ار  مالـسا  ناهج  طاـقن  یـصقا  رد 
.دناوخارف یتسینویهص  میژر  نارس  تازاجم  هزغ و  مدرم 

: تفگ دـش ، رـشتنم  مالـسا  يایند  ینید  مولع  ياه  هدکـشناد  اه و  هثعب  ياـسؤر  هب  باـطخ  هبنـشود (1)  زور  هک  دوـخ  ماـیپ  رد  يو 
نیطسلف و نادهاجم  همه  دندومرف  فیلکت  رما و  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  نیملسم  رما  یلو  بالقنا و  مظعم  يربهر  هک  روطنامه 

عافد نیا  رد  سک  ره  دـنا و  هزغ  عافد  یب  مدرم  ناکدوک و  نانز و  زا  عافد  هب  فظوم  نکمم ، وحن  ره  هب  مالـسا  يایند  نانمؤم  همه 
.درک مامت  ناگمهرب  ار  تجح  مکح ، نیا  و  تسا " دیهش  دوش ، هتشک  سدقم  عورشم و 

هلبق و رهـش  ادخ و  لوسر  رهـش  زا  ناهج  جاجح  تشگزاب  لیـس  زونه  دوزفا : نینچمه  دوخ  مایپرد  ثیدـح ، مولع  هدکـشناد  سییر 
همادا ناشیاهروشک  هب  هدش ، فرحنم  نایدوهی  هعماج  ناکرشم و  ربارب  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  ررکم  تاحوتف  رهـش  یحو و  نیمزرس 
نکمم لکش  نیرت  هناعجاف  رد  ناهج  ناناملـسم  زا  یتما  هک  تسا  هتـشذگن  جح  ینویلیم  گرزب  عامتجا  زا  يزور  دنچ  زونه  دراد و 

.دنوش یم  هتشک  قساف  دیلپ و  ياه  تسینویهص  تسد  هب 

.تسا گرزب  يا  هلاسم  زین  ینادـجو  رظن  زا  درذـگ  یم  هتـشذگ و  نآ  رد  هک  یلیاسم  نیطـسلف و  لاغـشا  تسا : هدـمآ  ماـیپ  نیا  رد 
يارب شالت  نیطسلف ، يدازآ  يارب  شالت 
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562 ص :

.تسا ناسنا  يدازآ  يارب  شالت  یهلا و  نایدا  همه  تاسدقم  يدازآ 

رابرگد بالقنا  مظعم  يربهر  هک  روطنامه  هزغ  رد  یتسینویهـص  میژر  تایانج  تفگ : یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدنیامن 
ناشن ناهج ، هکلب  هک  هقطنم  ياه  تلود  اه و  تلم  يارب  طقف  هن  ار  یتسیرورت  میژر  نیا  دوجو  رطخ  رگید  راب  دنداد ، رکذـت  ار  نآ 

( هللا همحر  ) ینیمخ ماـما  هـمه  زا  شیب  ناـیم  نآ  زا  یمالـسا و  ناربـهر  اـهراب  اـهراب و  هتـشذگ  لاـس  لوـط 60  رد  هـک  يرطخ  داد ،
.دنا هداد  رکذت  نادب  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب 

رد هک  ار  یمالـسا  ياـهروشک  یخرب  رد  یتسینویهـص  میژر  تاـیانج  اـب  قفاوم  گـنهامه و  لوؤسم ، ریغ  ناربـهر  هیقفیلو  هدـنیامن 
رد اه  تسینویهص  یگنج  تایانج  مرج و  کیرـش  دنراد ، تکراشم  نآ  رد  هدرتسگ  یـشک  لسن  هزغ و  هرـصاحم  رد  لمع  راتفگ و 

هاگشناد نایوجشناد  بالط و  صوصخ  هب  ینید  ياملع  اه و  هثعب  ياسؤر  گرزب  تیلوؤسم  رکذت  نمض  تسناد و  یلاغشا  نیطسلف 
میژر هناشنمدد  تیهام  هراـبردرتشیب  هچره  يرگاـشفا  هب  اـت  تساوخ  اـه  نآ  زا  مالـسا ، ياـیند  رـساترس  رد  ینید  مولع  زکارم  اـه و 

ياه تیفرظ  همه  يریگراکب  اب  اـت  دـننک  شـالت  هوـالع  هب  و  هتخادرپ ، ناراکـشزاس  رـشب و  قوقح  نیغورد  نایعدـم  یتسینویهص و 
یهلا ینید و  تریغ  زا  هتـساوخرب  یمالـسا  قیمع  تاساسحا  شـشوج  هتخیهرف  هعماـج  ییاـمنهار  و  یمالـسا ، تما  يونعم  يداـم و 

.دنشاب دهاش  ار  یمالسا  عماوج 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا
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